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ኣገዳሲ ሓበሬታ
ኣባ ተኽለማርያም ሃብተማርያም፣ ነቶም ክሳብ
ሕጂ ከገልግሉና ዝጸንሑ ኣባ መስቀል ኣቢብ
ብምትካE፣ ሓዲስ ካህን ናይ ቤተክርስትያን
ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ ኮይኖም ተሰሚዮም
ኣለዉ። ኣብ ኩሉ ስራሖም ድማ ኣሳልጦ
Eንዳተመነና፣ EንቋE ብደሓን መጻኹም
ንብሎም።
ንኣባ መስቀል ድማ በቲ ዘርኣዩና ትሕትናን:
ፍሉይ ፍቕርን: ሓልዮትን ምስጋና ነቕርበሎም።
ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ድማ ኣምላኽ ክሕልዎም
ጽቡቕ ትምኒትና ንገልጸሎም።

Our Chaplaincy welcomes
Fr. Teklemariam Habtemariam, as the
new Chaplain for Kidanemhret Geez Rite
Eritrean Catholic community in Toronto.

ተወሳኺ ኣርEስትታት












ናይ ፍረ ጾም ሞባEና ናበይ ይኸይድ?
Eምነታትን ኣመጻጽኣOምን
ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት
ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ንልEሊ Eድመ
መዋEለ ሕጻናት ኣቑርደት
ሳልሳይ መደብ ድራር
ንግደት ናብ ደብረ ማርያም ፋጢማ
መዋEለ ሕጻናት ኣቦ (ዞባ ደንከል)
ዝኽሪ ስደተኛታት
ጥቕምታት ምስሓቕ
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መግለጺ ሓዘን
ብምኽንያት
ሃንደበታዊ Eረፍቲ
ሕጻን ብርኽቲ
ደብረጽዮን ጓሉ
ንሓውና ኣቶ
ደብረጽዮን
ገሬሱስ፣ ብስም
ኩላቶም
ምEመናን
ቤተክርስያንና
ሓዘንና
Eንዳገልጽና
ንስድራቤት ጽንዓትን ክህቦም ንምነይን ንጽልን።
ኣቶ ደብረጽዮን ንጡፍ ንሓያለ ዓመታት ኣባል
ቤተክርስትያንና ዝነበረን ኣብ ብዙሕ ስራሓት
ብፍላይ ድማ ኣብ መዘምራንን ዊብ ሳይትን
ዘገልገለን ክነሱ፣ ነዛ ተንብብዋ ዘለኹም መጽሔት
ብርሃን ቶሮንቶ ናይ መጀመርያ ኣሰናዳI ዝነበረን፣
ኣብዚ ግዜ’ዚ ብምኽንያት ስራሕ ኣብ ከተማ
ሞንትርያል ዝነብር ዘሎን ሓውና Iዩ።
ዝርከበሉ ቁጽሪ ስልኪ፣ 1-514-709-3202
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ኣብ ቅነ በዓል ትንሣኤ ዝEከብ ገንዘብ ናበይ ከምዝኸይድ ትፈልጡ ዶ?
ከምU’ውን ካብ ክልቲኣተን መዋEለ ሕጻናት ዝተላEከ ጸብጻብ፣ ኣብ ገጽ 7 ን 13 ን ተመልከቱ።
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Eምነታትን ኣመጻጽኣOምን
(ብዓንደማርያም ተስፋይ)

ዝኾነ ድርሰት ወይ ጽሑፍ Eላማ ኣለዎ። Eቲ
Eላማ ከኣ ኣንባቢ ከም ዝርድO ኮይኑ ኪቀርብ
የድሊ። ብኸምዚ
ዓይነት ኣቀራርባ ዝተጻሕፈ
ትምህርቲ ወይ ሓበሬታ ኣብ መደምደምታ Eቲ
ጽሑፍ ሓደ ጠቓምን
ሃናጽን ዝኾነ ትምህርቲ
ዘመሓላለፈ ኪኸውን ኣለዎ።
ኣብ ናይ ሎሚ ጽሑፉ ደራሲ ከመሓላልፎ ዝደልዮ
ትምህርቲ Eዚ ዝስEብ Iዩ።
1.
2.
3.
4.

Eምነታት ብኸመይ ተጀሚሮም
Eላማ Eምነት
ብሽም ሃይማኖት ዝግበር ግፍEታት
ገለ
ገለ
ዘይሃይማኖታውያን
ባህልታትን
ዝምባሌታትን።
ነዚ ኣርEስትታት ብዝርዝር ንክተቕርቦ ጽUቕ
መጽናEትን ብዙሕ ጊዜን ዝሓትት Iዩ። ስለዚ
ብሕጽር
ዝበለ
ኣቀራርባ
ነቲ
Eላማ
ናይ
ምትሕልላፍ ፈተነ ምግባር ይምረጽ። Eዚ ከኣ
ቁሩብ ኣንፈት ንምሃብ ስለ ዝኾነ ክቡር ኣንባቢ
ባEሉ ኣስፊሑ ኪሓስበሉን ኪሓተሉን ከጽንOን
ይEደም ኣሎ።
Eምነታት በከመይ ከም ዝተጀመሩ
ቀዳሞት ሰባት ኣብዚ ሎሚ በጺሕናዮ ዘሎና ደረጃ
ትምህርትን ፍልጠትን ንኪበጽሑ Eድል ስለ
ዘይነበሮም
ብዙሕ ባሕርያዊ ጸገማት የጋጥሞም
ነበረ። በርቂ ኮነ ህቦብላ ንፋስ ፡ ማEበል ባሕሪ ኮነ
ወሓይዝ፡ ባርE ሓዊ ኮነ Eሳተጎሞራ፡ ዋI ጸሓይ
ኮይነ ኣስሓይታ\ ቁሪ፡ ወዘተ ከጋጥሞም Eንከሎ
መበቆሊU ኪፈልጡ ስለዘይከኣሉ ነዚ
ናይ
ተፈጥሮ ባህርያት ኮነ Iሎም ንኪቀጽEዎም
ይፍጸሙ ከም ዝነበሩ ይሓስቡ ነበሩ። Eዚ ዓይነት
ኣተሓሳስባ
ከኣ
ብርቱE
ፍርህን
ራEድን
ይፈጥረሎም ነበረ።
ነዞም ተርEዮታት ንከሓጉሱ ከኣ ካብ ከብቶምን
ካብ ፍርያት መሬቶምን ህያባት የወፍዩ ነበሩ።
ሓሓሊፉ’ውን ብደረጃ ዓዲ ክሳE ሕይወት ሰባት
መስዋEቲ ዘቅረቡሉ ጊዜ’ውን ነይሩ Iዩ።
ስለ’ዚ ናይ ሓውን ናይ ወሓይዝን፣ ናይ በርቅን

ነጎዳን፣ ናይ ጸሓይን ናይ ቁርን፣ ወዘተ Eናተባህሉ
ዝጽውU ብኣማEት ዝቁጸሩ ኣማልኽቲ ነበሩዎም።
ብሓጺሩ ብኸምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ Iዩ ናይ
ኣማልኽቲ ክብረትን ስግደትን ናብOም መስዋEቲ
ምቕራብን ዝተጀመረ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ
ንኪበጽሑ ግን ኣሽሓት ዓመታት ወሲዱሎም።
ኣብዚ ክንEዘቦ ዘሎና ነጥቢ’ምበኣር ናይ ኣምላኽ
ሓሳብ ምስ ፍርሂ ዝተዛመደ ነበረ። ነዚ ከኣ ኣብ
ናይ ፍጥረት ባህርያት ዝተመስረተ Eምነት
ክንብሎ ንኽEል።
Eላማ Eምነት
ብመሰረቱ ወዲ ሰብ ኪመውት ኣይደልን Iዩ።
ስለዝኾነ ከኣ ናይ ቀጻልነት ሃረርታU ንከርዊ
ንዘለዓለም ዝነብረሉ ኣገባባት ንኪፈጥር ይጽEር።
ቀዳሞት ነገስታት ግብጺ ብሽም ፈርOን ዝጽውU
ዝነበሩ ምስ ሞቱ ክሳE ዝትንስU ሬሳOም
ከይተበላሸወ ንኪነብር ፍሉይ ዓይነት ዘይትን
ቅመማትን ይለኽዩዎ ነበሩ። Eዚ ሬሳታት’ዚ ክሳE
ሎሚ ከይተበላሸወ ንኣሽሓት ዓመታት ኣብ
ትሕቲ’ቲ ፒራሚድ ዝበሃል ዓበይቲ መቓብራት
ተቀቢሮም ኣለዉ። በቲ ኣተሓሕዛU ከኣ ኩሉ
ዓለም የድንቀሎም ኣሎ።
ንኽትነብር Eንታይ ዘይግበር!
ብኣንጻሩ’ውን
ምስ’ዚ
ዘመናዊ
ሃይማኖታት
ክነነጻጽሮ
ከሎና
ዳርጋ
ኩላተን
ዓበይቲ
ሃይማኖታት ተሓጒስና ንዘለዓለም ንኽንነብር ኣብ
ሓደ ኣምላኽ Eንተኣሚናን ጽቡቅ ግብሪ Eንተ
ሰሪሕናን ናይ መጻI ሕይወትን ቀጻልነትን
የተስፍዋ። ሃይማኖት ኣይሁድ ቀጺሉ ከኣ ክርስትና
ኣነጺሩ ዝምህሮ ትምህርትን Eምነትን ከምU
Iዩ።
“Eምነት ግን ብዘይ ግብሪ ምውቲ Iያ”
ያE፡ 2:17።

(ናብ ገጽ 6 ይቕጽል...)
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ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት
(Personality disorder)
(ብዮሃንስ ድራር)

ዝኾነ ሰብ ናይ ገዛE ርEሱ ጠባይ ኣለዎ። ሓደ
ሰብ ብኣተትሓሳስባU፡ ኣካይዳU፡ መዓልታዊ
ባህርያቱ፡ ዝምድናU ምስ ሰባት ብዘርEዮ ባህርያት
ወይ ጠባያት ይፍለጥ። Eዚ ከኣ ባህርያት ወይ
ጠባያት ናይ ሓደ ሰብ (personality) ይብሃል።
ባህርያት ወይ ጠባያት ናይ ሰባት፡ ጎዳI ወይ
ዘይቕየር፡ ዘይሰማማE ምስ ዝኸውን፡ ናይ ጠባይ
ምርባሽ ሕማማት (personality disorder) የስEብ።
Eዚ ዓይነት ጠባይ ዘለዎ ሰብ ምስ ገዛE-ሂወቱ፡
መዓልታዊ ዝምድናU፡ ንገዛE-ርEሱን ቤተሰቡን፡
ኣEሩኽቱን ጎዳI ይኸውን። Eዚ ዓይነት ተሃዋሲ
ጠባያት ኣብ ብዙሓት ሰባት ይርኤ። ኣብ ገለ
ባህልታት Eውን ከም ዓይነት ቅቡል ጠባይ ኮይኑ
ነቲ Eዚ ዓይነት ኣሉታዊ ጠባይ ዘለዎ ሰብ ሸለል
ብምባል ንገዛE ርEሱን ኣካባቢUን ጎዳIን
ኣEናውን ሳEቤናት የኸትል።

Eዚ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነት ጠባያት፡ በቲ
መAቀኒ ወይ መነጸሪ ስነ-ኣEምሮ ዝርዝር ኣብ
ኣሜሪካን ካናዳን፡ መምርሒ ባህርያትን ጠባያትን ናይ
ሰባት ዝግለጽ Iዩ። ኣብ ምEራባዊ ዓለም፡ ምስ ባህልን
ልምድን ዝርኣይ ፍሉይ ስነ-ስርዓትን ጠባያትን Eዩ።
ንኣብነት ገለ ንምጥቃስ፡ ኣብ ባህልና ብበትሪ
ምትህርራምን ምብኣስን ዋላ’ኳ ኩኑን Eንተኾነ፡ ነዚ
ጠባያት Eዚ ከም ሓደ ናይ ሕማም ኣEምሮ ጸግም
ኣይርኣይን። ሰባት ነንሕድሕዶም ምስ ዝብኣሱ Eሞ
መጉዳኣቲ ምስ ዝስEብን፡ ነዚ ተግባር ዝፈጸመ ሰብ፡
ምናልባት ብኣኽበርቲ ሕጊ ይትሓዝ ይኸውን Eምበር፡
ናይ ኣEምሮ ጥEናU ብሕክምና ኣይምርመርን። Eዚ
ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ኪኸውን ይኽEል። ሓደ ካብU፡
ባህልና ነዚ ጠባያት Eሽሽ ስለ ዚብል ወይ Eውን ጌና

ብምEቡልን ዘመናውን ኣገባብ ስለ ዘይጥመትን ኪኸውን
ይኽEል። ግን’ከ Eዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ናይ ጠባይ ምርባሽ
ሕማማት (personality disorder) ኣብ ባህልና ጥራይ
ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ባህልታት ይርኤ።
ቀንዲ ናይ ጠባይ ምርባሽ ዓይነታት
ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣለዉ። ኩላቶም ኣብ ጠባይ ናይ
ሓደ ሰብ ቀጻሊ ዝኾነ ኣሉታዊ ጎድኒ ዘለዎምን ኣብ
መዓልታዊ ናብራU ንገዛE ርEሱን ከባቢUን ዚጎድU
Iዮም።
ብሓፈሻ ናይ ጠባይ ምርባሽ ዘለዎም ሰባት ኣብ
ሰለስተ ጉጅለ ኪኽፈሉ ይኽEሉ።
1. ናይ ካልOት ሓሳባት ዘይቅበሉን ዘየኽብሩን
2. ተወላወልትን ስሚIታውያንን፡ ኩሉ ግዜ
ዘይርጉኣትን ተጠራጠርትን፡
3. ርቡሻትን ፈርሓትን Iዮም። Eዚ ጉጅለ’ዚ
ብዝርዝር ክግለጽ Eንከሎ፡ ዝተፈላለዩ ናይ ጠባይ
ሕማማት ኣለዉ።
 ሰባት ኩሎም ጸላEተይ Iዮም፡ ብምባል ኩሉ ግዜ
ተረቢሹ፡ ብጥርጣረ ዝነብር ዓይነት ሰብ፡
 ካብ ሰባት ተነጺሎም ዝነብሩን ሰባት ኪረኽቡ
Eንከለዉ፡ ርEይቶOም ወይ ስሚIቶም ዘየርEዩ፡
 ምስ ሰባት ዝምድና ከማEብሉ ዘይክEሉ፡ ከምU’ውን
ርጉE ዝምድና ዘይብሎም፡


ጸረ-ማሕበራዊ ሂወት ርጉE ዝምድና ዘይብሎም፡
ምስ ሰባት EንዳተባEሱን፡ Eንዳተጓነጹን ዚኸዱ፡ ስነስርዓት ዚጎድሎም ሰባት Iዮም።



ጽግEተኛ ኮይኑ ዝነብር ዓይነት ሰብ። Eዚ ማለት
ከኣ ንበይኑ ኪነብር ዘይክEልን ካብ ሰባት ሐገዝ
ዝደልን ከም ዓቢ ሰብ፣ ንሂወቱ ኪመርሕ ዘይክEልን
ማለት Iዩ።



ብሕሉፍ ቀይዲ፡ ናይ መዓልታዊ ሂወት ዝነብር
ከይጋገ ዚብልን ወይ ብተዝደጋገመ ሕሉፍ ጽርየት፡
ተፍቲሽ፡ ጥንቃቐ ዝካየድ ሰብ።

ንገዛE ርEሱ ከም ፈላጥን ኪIላን ምኩሕን (narcist)
ናይ ምርኣይ ጠባይ ዘለዎ ሰብ፡
ተኣፋፊ ወይ ተሃዋሲ ዓይነት
(Boredrline personality)
(ናብ ገጽ 9 ይቕጽል...)
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(adult education)

ብመምህር ባህልቢ ተኽለ
ኣብ Oንታርዮ ቀዳማይን ካልኣይን
ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ትሕቲ ክልተ
ዓበይቲ ክፍልታት (Boards) Iዩ
ዝካየድ። ናይ ካቶሊክን መንግስትን ተባሂለን ድማ
ይጽውዓ። ከምU’ውን ሓደ ሓደ ናይ ብሕቲ ቤት
ትምህርትታት ኣለዋ። ከም ካቶሊካውያን መጠን፡
ንደቅና ኣብ ክልቲU ቦርድታት ክንሰዶም ናትና ምርጫ
Iዩ። ብዙሓት ሓደስቲ መጻEቲ ኤርትራውያን በቲ
ዘጋጥሞም ስደትን ብዝነብርዎ ኩነታትን ናይ 12 ክፍሊ
ምውዳE ብዙሕ Eድላት ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ፡ ኣብዚ
ምስ መጹ ንስርሖምን ንናብራOምን መጠን ከደልድሉ
ብዝወሓደ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዲፕሎማ
ክህልዎም ኣለዎ። ሓደስቲ ኮይኖም ምስ መጹ፡ ምEንቲ
ክነብሩን ዝሓደግዎም ቤተሰብ ንክሕግዙን ቀልጢፎም
ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ይኣትዉ። Eቲ ዝህብዎ ውጽIት
ናይ ስራሕ ብዘይ መሰረታዊ ትምህርቲ ብሉጽ ክኸውን
ስለ ዘይክEል፡ ዝተፈላለያ ክፍልታት መንግስቲ ካናዳ፡
ትምህርቲ ንክመሃሩ ብዙሕ Eድላት ከፊተን።
መብዛሕትU ስራሓት ኣብ ካናዳ ናይ 12 ክፍሊ
ዲፕሎማ ይሓትት። ነቲ ዝሓሰረ ስራሕ ከኣ ንምሉE
ሂወትካ ክትሰርሖ ስለዘይትኽEል ናይ 12 ክፍሊ
ዲፕሎማ ምውሳድ ናይ ኩሎም መንEሰያት ጻEሪ
ክኸውን ኣለዎ።
ናይ 12 ክፍሊ ዲፕሎማ ንምውሳድ ሓደ ካብዚ ዝኽተል
መንገድታት ክንመርጽ ንኽEል፡
1. ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ትሕቲ መንግስታዊ ቦርድ
(TDSB) ዝካየድ ንዓበይቲ ልEሊ Eድመ ዝኸውን
ብዙሕ ኣብያተ ትምህርቲ ኣሎ። ከም ዝጥEመናን
ዘሎናዮ ናብራን ብምምዝዛንን ናይ ምሽት ኮነ ናይ
መዓልቲ ክንመሃር ንኽEል።
ኤርትራውያን
ብብዝሒ ዝካፈሉሉ ናይ ዓበይቲ ኣብያተ ትምህርቲ
Yorkdale secondary school, Emery collegiate,
City adult learning Eየን። Eዚኣተን ኣብ ዓመት
ኣርባEተ ጊዜ ተማሃሮ ይቕበላ። ማለት ኣብ September, November, February, April። ናይ
ቁጽርን ቋንቋ Eንግሊዝን መምዘኒ ፈተና ወሲድካ፡
ደረጃኻ ኣብ ዘፍቅደልካ ትጅምር።
2. ናይ ካቶሊክ ቦርድ (TCDSB) ኣብ ትሕቲ Monsignor Fraser ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይዚ
ከተማ ኣብያት ትምህርቲ ኣለዎም። ሕጊ ኣቀባብላ
ከምቲ ናይ መንግስቲ Iዩ።
3. ካልE መንገዲ ኣብ ገዛ ኮይንካ Independent learning centre ብመንግስቲ Oንታርዮ ዝመሓደር
ተኸታቲልካ ናይ 12 ክፍሊ ዲፕሎማ ክትረክብ
ምጽዓር Iዩ። ብቀጥታ ሓበሬታ ንምርካብን
ንምጅማርን Eዚ ዝስEብ ኣድራሻን ቁጽሪ ስልክን
ምጥቃም ይከኣል።

Independent Learning Centre (ILC)
2180 Yonge Street Ground floor
Phone: 416-484-2704
ኣብ Oንታርዮ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዲፕሎማ
ንምውሳድ 30 ከረዲት ማለት 30 ዝተፈላለየ
subjects ምውሳድ የድሊ። ከምዚ ንሕና ኮይና
ንመጾ፡ ልEሊ Eድመ Eንድሕር ኮይንካ፡ ግን
ብውሑድ 16 ክረዲት ክሕሰበልካ ይኽEል።
ከምU’ውን
PLAR – Prior Learning Assignment
Recognition ክሕሰበልና Eድል Eንተረኺብና ክሳብ
26 ክረዲት ክሕሰበልና ይኽEል። ናይ መወዳEታ
4 ክረዲት ናይ 11ን 12ን ግን ስሩE ትምህርቲ
ኣቲኻ ክውሰድ ኣለዎ።
12 ክፍሊ ምስ ወዳEካ’ውን Eድላት ናይ ኮሌጅን
ዩኒቨርሲትን ምኻድ ብሓቂ ገፊሕ Iዩ። Eንድሕሪ
ጽIርካን ብነፍስኻ ተኣማሚንካን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ
ናይ ትምህርቲ ክትበጽሕ ትኽEል። ናይ ካልኣይ ደረጃ
ዲፕሎማ ዝህባን ካልE ጠቓሚ ሓጺር ኮርስታት ዘለወን
ኣብያተ ትምህርቲ፡ ከምU’ውን ብዙሓት ኤርትራውያን
ዝተጠቕሙለን Eዘን ዝስEባ Iየን፡
1. Emery adult learning centre, 3395 Weston Road,
416-395-3225
2. Yorkdale adult learning centre, 38 Orfus Road,
416-395-3350
3. City adult learning centre 1 Danforth Ave.,
416-393-9740
4. Burnhamthorpe adult learning centre,
500 The East Mall, 416-394-7130
5. Scarborough centre for alternate studies adult,
416-396-6921
6. Monsignor Fraser collage, 146 Isabela St.
416-393-5533
ከምU’ውን ድሕሪ ካልኣይ ደረጃ ምውዳE ኣብ ቶሮንቶ
Eዘን ዝስEባ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲታትን ኣለዋ።
Colleges
Humber college
George Brown College
Centennial college
Seneca College
Sheridan college







Universities:
University of Toronto
Ryerson university
York University
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(....ካብ ገጽ 3 ዝቐጸለ) Eምነታትን ኣመጻጽኣOምን

ብሽም ሃይማኖት ዝግበር ግፍEታት
ሓደ ዓይነት ናይ Eምነት ኣተሓሳስባ ዘለዎም
ሰባት ወይ ዓድታት ቁጽሪ ኣባላቶም ንምብዛሕ
ብዙሕ ይቃለሱ። Eዚ ቃልሲ ግን ንካልOት
ሃይማኖታት ብምግፋEን ብምጭፍጫፍን ኪኸውን
የብሉን። Eንተዘየሎ ካብ’ቲ ሃይማኖታት
ኪፈጥሮ ዝግብO ፍቕርን ምትሕቁቋፍን ናብ
ወገንነትን ጽልEን ደም ምፍሳስን የምርሕ።
ክርስትና ኣብ Eግሪ ምትካሉ ቀዳሞት ክርስትያን
ብፈሪሳውያን ብዙሕ ተገፊOም ብዙሓት’ውን
ብሰማEትነት ጽንዓቶም ኣመስኪሮም። Eቲ
ብፈሪሳውያን ዝቐርብ ዝነበረ ምኽንያት ከኣ
ሃይማኖት ኣይሁድ ንምክልኻል ነበረ።
Eስልምና ኣብ Eግሪ ምትካሉ “ዝኣመነ በሰይፊ
ዘይኣመነ’ውን ብሰይፊ” ይበሃል ከምዝነበረ
ብሓይሊ ብረት ኣብ ልEሊ ካልOት ሃይማኖታት
ክንደይ Eንወት ዘይወረደ። ከምU’ውን
“ብEስልምና ንዝተወርሰ ቅዱስ ቦታታት
ክንመልስ” Eናተባህለ ጊዜ መስቀላውያን ክንደይ
ደም ንጹሓት ዘይፈሰሰ!
ምልስ Iልና ኣብ ታሪኽ Eንተተመልኪትና ገለ
ገለ ነገስታት (ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ) ናይ
ሃይማኖትን ናይ ፖለቲካን መሪሕነት ብIዶም
ጨቢጦም ስለ ዝነበሩ ብሽም ሃይማኖት ዝደለዩዎ
ግፍI ኪፍጽሙ ስልጣን ነበሮም። Eዚ ተርEዮ’ዚ
ጌና ኣብ ገለ ገለ ሃገራት ዓኣEራብ ክሳE ሎሚ
ይዝውተር ኣሎ። ኣብ ካቶሊካዊት ቤት
ክርስትያን’ውን ኣብ ማEከላይ ዘመን ጳጳሳት
ሰማያውን ምድራውን ስልጣን ሒዞም ጸኒሖም
Iዮም። ንሳቶም’ውን በቲ “ምስሌነ ክርስቶስ”
ዝብል ሽመት ናይ ስልጣን ህርፋን ሒዙዎም
ንብዙሓት ነገስታት ኤውሮጳ ክሳE ዝርEዱ
ይገብሩዎም ነበሩ። ሎሚ’ውን Eንተኾይኑ
ብሽም ሃይማኖት ኣብ ዓለምና ክንደይ ሕይወትን
ንብረትን ይበርስ ከምዘሎ Eለታዊ ማEከናት
ዜና ዘውርያO ዘለዋ Iዩ።
ገለ ገለ ዘይሃይማኖታውያን ባህልታት
ዝምባሌታትን
ከምቲ ኣብ ላEሊ ዝበልናዮ ገለ ሕማቅ ነገር Eንተ
ኣጋጢሙና ተቐዳዲምና Eግዚኣብሔር
ከምዝቀጽዓና ጌርና ንትርጉሞ። ነዚ ዝገልጽ
ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ። ብኸፊሉ ነዚ ዝስEብ
ክንጠቅስ ንኽEል። ሓደ ሰብ ብብርቱE ሕማም

ዝሳቐ Eንተ ርIና “ብሰንኪ ክፉE ግብሩ’ዩ ከም’ዚ
ዓይነት መቕጻEቲ (ካብ Eግዚኣብሔር) ወሪዱዎ
ዘሎ” ክንብል ንደፍር። ከምU’ውን ሓደ ብበርቂ
Eንተሞይቱ ክንዲ ንድንግጸሉ “ክፍኣቱ’ዩ
ረኺቡዎ” ንብል። ከም’ዚ ዓይነት ኣበሃህላ ብዙሕ
ኣሎ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ Eንተ’ሊና
ካብቶም ናይ ቀደም ሰባት ኣይንሓይሽን Iና
ማለት Iዩ። “ንስኻኸ Eንታዋይ Iኻ
ንጎረቤትካ Eትፈርድ?” ያE 4:12. ንምዃኑ
ጐይታና Iየሱስ ክርስቶስ”ውን ባEሉ ኣብ
ወንጌል ዮሃንስ 9:1-3 ዝበሎ ብሩህ መልሲ Iዩ፡
“ኪሓልፍ ከሎ ብEዉሩ Eተወልደ ሰብኣይ ረኣየ
ደቀ መዛሙርቱ ድማ መምህር Eዉር ኮይኑ
ዚውለድሲ መን Iዩ ዝበደለ ንሱዶ ወይስ ወለዱ
Iሎም ሓተቱዎ Iየሱስ ከኣ ግብሪ ኣምላኽ
ኣብU ምEንቲ ኪግሃድ ደኣ Iዩ Eምበር ንሱ
ኣይበደለ ወለዱ ኣይበደሉ” ። ትርጉም ናይ’ዛ
ጠቅሲ’ዚኣ ክብድ ዝበለ Iዩ ግን Eታ ኣገዳሲት
ነጥቢ “ . . . ንሱ ኣይበደለ ወለዱ ኣይበደሉ. . .”
Eትብል Iያ። ከምቲ ኣብ ንላEሊ ዝበልናዮ ነዚ
ከምዚ ዓይነት ተርEዮታት ተቐዳዲምና
ብይኸውን ንፈርዶ። በብጊዜU ሓዲሽ ኣፋውስ
ይመሃዝ ኣሎ። ቀደም ፈውሲ ዘይተረኽበሉ ሎሚ
ፈውሲ ተማሂዙሉ ወዲ ሰብ ካብ ከቢድ ሕማማት
ይገላገል ኣሎ። ብኣረኣEያ ገለ ገለ ሰባት ግን
“Eግዚኣብሔር ቀጺUዎ ሓሚሙ” ይበሃል ነይሩ
ይኸውን። ንኹሉ ነገር ምኽንያት ኣለዎ ከም
ዝበሃል ነቲ “ምኽንያት” ንክንፈልጥ ክንጽEርን
ዓቕምና ክሳE ዝፈቕደልና ክንመራመርን ናትና
ግደ ይኸውን። ክንርድO EንተዘይክIልና ግን
ንEግዚኣብሔር በደለኛ ኣይንግበሮ። Eዚ ኩሉ
ብዛEባ ኣብ ዙርያና ዘሎና ኣተሓሳስባናን
ርድIትናን ደረት ከም ዘለዎ የብርሃልና።
“ሓሳባተይ ከም ሓሳባትኩም ኣይኮነን
መገድታትኩም ከኣ ካብ መገድታተይ ፍሉይ
Iዩ። ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልEል ዝብል
መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ሓሳባተይ ካብ
ሓሳባትኩም ልEል ዝበለ Iዩ”።
Iሳ፡ 55፡8-9። ስለዚ “. . . ከይፍረደኩም
ኣይትፍረዱ “። ማቴ 7:2።

(ናብ ገጽ 12 ይቕጽል....)
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(...ካብ ገጽ 4 ዝቐጸለ....ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት)
Eዚ ዓይነት ጠባይ ዘለዎ ሰብ ኣብ ገዛE-ርEሱን
ካልOት ሰባትን ተኣማንነት ዘይብሉ ኮይኑ መዓልታዊ
ስምIቱን ጠባዩን ዚለዋወጥ ማለት Iዩ። Eዚ ዓይነት
ጠባይ፡ ብብዙሕ ግዜ ከም ሓደ ዓይነት ሕማም
ኣEምሮ ስለ ዝውሰድን ዘየድሊ ነጸርታ ስለዚውሃቦን፡
መለለይEU ምፍላጥ ወሳኒ Iዩ።
ተኣፋፊ ዓይነት ጠባይ ሽግር ዘለዎም ሰባት ነዞም
ዝስEቡ ጠባያት የርEዩ።
 ተሃዋሲ፡ ተለዋዋጢ ስምIት
 ዘየድሊ ሕርቃንን ቁጥAን
 ኣብ ውሽጦም ዘይልሙድ ዝኾነ ናይ ስሚIት
ቦዶነት ኣለዎም፡
 ብተደጋጋሚ ፈተነ ነፍሰ-ቅትለት ምፍጻም፡ ንሰባት
ንምጉዳEን ምህሳይን ብዙሕ ፈኸራን ጃህራን
የዘውትሩ። ብተደጋጋሚ ንኣካላቶም ዝጎድE
ጠባያት የርEዩ።
 ምስ ሰባት ዘለዎም ዝምድና ተሃዋስን ዘይርጉEን፡
ኣብ ገዛE ርEሶም ዘለዎም ኣመለኻኽታ ከኣ
ልEሊ ሰባት Iዩ።
 ፍርሒ ካብ ሰባት ከይግለሉን ከይጥመቱን ብራEዲ
ይወሓጡ።
Eዚ ዓይነት ጠባይ ዘለዎም ሰባት መብዛሕትU ግዜ
ናይ ኣልኮላዊ መስተን ድራግን ግዳያት Iዮም። በዚ
ምኽንያት’ውን ነቲ ዘለዎም ዓይነት ሕማም ኣዝዩ
የግድዶ። ንምፍታሑን ንምፍዋሱን ከኣ የጸግም።
ጠንቅታት ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት
መብዛሕትU ጊዜ፡ ናይ ጠባይ ወይ ስነ-ስርዓት
ምጉዳል ኣብ ጊዜ ቁልEነትን ንEስነትን ይርኣይ።
Eዞም ጠባያት በብEዋኑ Eንተዘይተቐይሮም፡ ወይ
Eንተዘይተኣሪሞም፡ Eዚ ዓይነት ጠባያት ቀጻሊ
ይኸውን።
ገለ ዓይነት ጠባያት ኣብ ደቂ-ተባEትዮ ይርኣዩ።
ብኻልE ወገን ገለ ተኣፋፊ ዝኾነ ጠባያት ኣብ ደቀኣንስትዮ ይበዝሕ።
ከም ጸረ-ማሕበራዊ ጠባያት
ዝያዳ ኣብ ደቂ-ተባEትዮ ይርኣይ።
መብዛሕትU ጊዜ ናይ ጠባይ ሽግራት (ሕማማት)
ዘለዎም ሰባት ምስ ጠባዮም Eናተቓለሱ ይነብሩ።
ግን’ከ ብሰንኪ ጠባዮም ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝወድቅሉ
ጊዜ ሓገዝ ይሓቱ።
ጠንቂ ናይ ጠባይ ምርባሽ ብዙሓት ኪኾኑ ይኽEሉ።
ብስነ-ኣEምራዊ ሕክምና፡ ዓይነት ኣተዓባብያ፡ ኣብ
ስድራ-ቤታት ዝርኣዩን ዝውረሱን ጠባያት፡ ኣብ
ሓንጎልና ብዝርከቡ ኬሚካላት፡ ናይ ኣካባቢና ናብራን
ሂወትን፡ ኣብ ግዜ ቁልEነትን ንEስነትን ዝርኣዩ ገለ
ሃሰያታት…..ወዘተ ኪኾኑ ይኽEሉ።

ፍወሳ ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት
ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት ብዝተፈላለየ መንገዲ
ክፍወሱ ይኽEሉ። ገሊኣቶም ብምኽርን ጠባይ
ብምልዋጥን ኪፍወሱ ወይ ክEለዩ ይኽEሉ። ገለ’ውን
ምስ ካልOት ሕማማት ስነ-ኣEምሮ ከም ተደጋጋሚ
ጠባያት (compulsive disorder) ወይ ምስ ናይ ጽላለ
ዓይነት (schizoid personality disorder) ዝተኣሳሰሩ
Eንድሕር ኮይኖም፡ Eቲ ጠባይ መሊሱ ይተሓላለኽ።
በዚ ምኽንያት’ውን ናይ ምኽሪ (counselling)፡
መድኃኒትን (drug) ምውሳድ ኣድላዩ ይኸውን።
Eቶም ዝወህቡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ምኽርታት፡
ብደረጃ ውልቀ-ሰብ፡ ብEኩብ ማለት ብሓባር ዎርክ
ሾፕ ኪኾኑ ይኽEሉ። ነዚ ጠባያት ንምውጋድ፡
ብኪIላታት ከም ሓካይም፡ ሳይኮሎጂስትስ፡ ሶሻል
ዎርከርስ…ወዘተ ክEለ ይኽEል።
ተወሳኺ ናይ ኣEምሮ ሕማማት ምስ ዝህሉ፡
መድሓኒት ምውሳድ ናይ ግድን ይኸውን። Eዞም
ተሃዋሲ ናይ ጠባይ ሕማማት ዘለዎም ሰባት፡ ንገዛEርEሶምን ቤተሰብምን፡ ኣEሩኽቶምን ሽግር Iዮም።
በዚ መሰረት Eውን ንስድራ ቤታትን ፈተውቲን
ምኽርን ትምህርትን ይወሃቦም። ነቲ ዘሎ ዘይEሩም
ጠባያት’ውን ንምEላዩ ናይ ግድን ተሳተፍቲ ይኾኑ።
Eዚ ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ሕብረተ-ሰባት ዝርA Iዩ። ግን’ከ ብዘመናዊን
ባህላውን መንገዲታት ዝረኣዩ ዓይነት ናይ ውልቀሰባት ጠባያት ኪፈላለዩ ይኽEሉ። ኣብ ባህሊ
ናትና’ውን ቅቡልን ዘይቅቡልን ዓይነት ጠባያት
ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ትግርኛ “ኣመል ምስ መግነዝ”
ዚብሃል ምስላ ኣሎ። ናይ ገለ ሰባት ዘይEሩም ጠባይ
ዘይቅየር ምስ ዝኸውን ዝዝውተር ምስላ Iዩ።
ንኣብነት ንሓደ ሕማቕ ጠባይ ዘለዎ ሰብ፡ ከም
ተባኣሲ፣ ሓሳዊ፣ ሓማዪ፣ ነግራም፣ መታለሊ፣
ሰራቒ፣ ዘረባ መቀባበሊ፣…ወዘተ ምስ ዝኸውን፡ Eሞ
ፈተውቲ፡ ዓበያቲ ዓዲ፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡
መኺሮሞ፣ ነዚ ዘይEሩም ጠባዩ
ክEረም ምስ
ዘይክEል ብቋንቋ ትግረ ወይ ትግራይት ሓደ ምስላ
ኣሎ። ንሱ ከኣ “በዓል ኣመል ኣመሉ Iሓድግ፡ ዎ
ደብር ኣካኑ Iሓድግ” ትርጉሙ ድማ “ሕማቕ ጠባይ
ዘለዎ ሰብ ጠባዩ ኣይሓድግ፡ ሓደ Eምባ’ውን ቦታU
ኣይልውጥ” ማለት’ዩ።
ብሓጺሩ ናይ ጠባይ ምርባሽ ሕማማት ተሓላለኽትን
ተለዋወጥትን ስለዝኾኑ፡ ንምፍዋሶም ቀለልቲ
ኣይኮኑን። Eቲ መሰረታዊ ፍታሕ ብEዋኑ ምኽርን
ሕክምናን ምርካብ Iዩ። በዚ መሰረት Eዚ ዓይነት
ሕማም ዘለዎ ሰብ ጠባዩ Eንተደኣ ኣሪሙ ብሰላም
ንገዛE ርEሱን ኣከባቢUን ተቐቢሉ ሂወቱ ይመርሕ።

*

*

*
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ንግደት ናብ ደብረ- ማርያም ፋጢማ
ባፎሎ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ

ኣብ ከተማ ቶሮንቶን ከባቢኣን Eንርከብ ምEመናን ከምቲ
ካልE ግዜ፤ ሎም ዘመን’ውን ናብታ ኣብ ከተማ ባፎሎ
ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ Eትርከብ ቤተክርስትያን ማርያም
ፋጢማ ነጊድና።
ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝበጽሐ ቁጽሪ ነጋድያን ኣብ
ዝተረኽብሉ Eዚ ዝሓለፈ ጥቅምቲ (October) 16, 2016
ዝተፈጸመ Uደት፣ ክቡር ኣቦና ኣባ ቪቶርዮ ቦርያ
ብዝመርሕዎ መስዋEቲ ቅዳሴን ምህለላን
ጸሎትን ብጽቡቕ ኣገባብ ተፈጹሙ።
ብሰለስተ ዓበይቲ ኣውቶቡሳትን
ብናይ ብሕቲ መካይንናን ዝተጓዓዝና
ምEመናን፣ ኣብ መንገድና ጸሎትን
መቁጸርያን ብምድጋም መንፈሳዊ
ስምIትና ኣነቓቒሕናን ልመናና
ኣቕሪብናን።
በዚ ኣጋጣሚ ነዚ መደብ ዘዳለዉን
ዘዋሃሃዱን ሽማግለታት
ቤተክርስትያንና፣ ኣብ ባፎሎ ዝርከቡ
ምEመናን ንዝገበሩልና ኣቀባብላን፣
ካብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብዚ
Eደት ዝመጹናን ኣባ ቪቶርዮ ቦርያን
ምስጋና ነቕርብ።
ንዓመታ ብሰላምን ብሓጎስን
የራኽበና።
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ሳልሳይ መደብ ድራር ብድሙቕ ኣገባብ ተኻይዱ
ቀዳም 5 ሕዳር (November) 2016
ኣብ ቤተክርስትያንና፡ ኪዳነምሕረት
ቶሮንቶ፡ ናይ ድራር መደብ
ተኻይዱ። Eቲ መደብ ብኣቦና ኣባ
መስቀል ኣቢብ ብጸሎት ዝተኸፍተ
ክኸውን Eንከሎ፡ ብውፉያት ስድራ
ቤታት ዝተዳለወ መግቢ ቀሪቡ።
Eዚ ቁጽሩ ካብቲ ዝሓለፈ ክልተ
መደባት ዝበዝሐ ሕዝቢ ዝተረኽበሉ
መደብ፡ EላማU ንዝተፈለለየ ናይ
ቤተክርስትያን መደባት ከገልግለና
ዝኽEል ኣዳራሽ ንምግዛE ምEንቲ
ክከኣል፡ ገንዘብ ንምህላል ከምዝኾነ፡
መምህር ባህልቢ ተኽለ ኣባል
ኣወሃሃዲት ሽማግለ ሓቢሩ። ኣብዚ
መደብ ዝቐርብ ምግቢ፣ ብውፉያት
ስድራ ቤታት ምሉE ወጻI ክኸውን Eንከሎ፣ ካብ ቲኬትን፣ ጨረታን ሎተሪን ዝርከብ ገንዘብ ምሉE
ብምሉE ነዚ Eላም ኣታዊ ይኸውን።
ስለዚ ነዘን ምግቢ ዘዳለዋ ስድራ ቤታት ዓቢ ምስጋና ይግባE። ዘውጸኣO ድማ ኣብ ቅዱስ Eላማ ምውዓሉ
ኣዝዩ ዘሓጉስ Iዩ።
ብዘይካ’ዚ ድማ፡ ካብ ገበርቲ ሰናይ ዝቐረቡ ዝተፈላለዩ ህያባት ብመልክE ጨረታን ሎተሪን ቀሪቦም ሕዝቢ
ብንጥፈት ክሳተፍ ኣምስዩ።
ኣብዚ ናይ ትማሊ ምሸት ናይ ድራር መደብ ካብ መEተዊ ቲኬት፣ ካብ ጨረታን ሎተሪን ብሓፈሻ ድምር
ካብ $10 ሽሕ ንላEሊ ኣታዊ ከምዝኾነ ኣብቲ Eዋን ተሓቢሩ።
ቀጻሊ መደብ ድራር ንምድላው ድሮ ካልOት ስድራ ቤታት ተራ ሒዘን ምህላወን ድማ፡ Eዚ መደብ
ብዝበዝሕ ሕዝቢ ድጋፍን ተኣማንነትን ኣሕዲሩ ከምዘሎ ዓቢ ምስክር Iዩ።
ንኹሎም ነዚ ምደብ ክEወት ብግዜ፡ ጉልበትን ንዋትን ገንዘብን ዝሕገዙን ዝደኸሙን ድማ ምስጋና ይግባE።

መዘኻከሪ
ቀጻሊ መደብ ድራር ንዝመጽE ወርሒ መጋቢት 2017 ክኸውን መድብ
ተታሒዙ ኣሎ። ስለዚ ንጨረታን ሎተሪን ዝኸውን ዝተፈላለየ ኣቑሑት
ከተቕርቡ ትኽEሉ ወይ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሕግዙ ትደልዩ ሰባት
ንኣብላት ንUስ ኮሚቴ ፋይናንስ ክትውከሱ ንEድም።
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(....ካብ ገጽ 6 ዝቐጸለ) Eምነታትን ኣመጻጽኣOምን

ጥUያት ክርስትያን ኮይንና ክንዓብየለን Iለን
ኣደታትናን መማህራንናን “ሽኮር ኣይትስረቁ፡
ሓሶት ኣይትዛረቡ Eንተዘየሎ Eግዚኣብሔር
ኪቀጽዓኩም Iዩ ኣብ ሓዊ ገሃነብ Eሳት’ውን
ኪድርቢየኩም Iዩ” ወዘተ Eናበላ የፈራርሃና
ነበራ። ከምዚ ዓይነት ኣሉታዊ ኣበሃህላ ግን ክሳE
ጊዜ ሞትና ኣብ ሓንጎልና ተቐሪጹ ይነብር ኣሎ።
Eዚ ዓይነት ዘረባ ግን ንEግዚኣብሔር ከም
ጨካንን ቐጻEን ጌርና ከም EንርEዮ ይገብረና።
ብኣንጻሩ ግን መጽሓፍ ቅዱስ “Eግዚኣብሔር
ሰናይ ምዃኑ ጥዓሙን ርኣዩን” ይብለና። መዝ
34፡8።
ኣብ ምድራዊ ሕይወትና ምስ ጐረቤትና ብሰላም
ምEንቲ ክንነብር መንግስቲ በብዓይነቱ ሕግታት
ተውጽኣልና ነቲ ሕግታት ምስ Eነፍርስ ግን
ዝግበኣና መቕጻEቲ ትፈርደና። ስለዚ ናይ ሕጊ
ምፍራስ ዘምጽO ሳEቤናት ብምፍላጥና ንኣኽበርቲ
ሕጊ (ከም ፖሊስ ንዘኣመሰሉ) ንፈርሆም።
መፍርሂና ክኣ ንሳቶም ክፉኣት ኰይኖም ዘይኮነስ
“ሕጊ ኣፍሪስና ከይንኸውን” ዝብል ሓሳብ ስለ
ዝሳቅየና Iዩ። ብተመሳሳሊ’ውን ሓጢኣትና Iዩ
ንEግዚኣብሔር ከም Eንፈርሆ ዝገብረና’ምበር ንሱ
ክፉEን ጨካንን ኮይኑ ኣይኮነን። ልክE Iዩ ኣብ
መጽሓፍ ቅዱስ Eግዚኣብሔር ፈራድን ቅኑEን
ምዃኑ’ውን ዝገልጽ ጽሑፋት ኣሎ ግንከ “ቅኑE”
ማለት “ጨካን” Iዩ ማለት ኣይኮነን። ናይ
Eግዚኣብሔር ሕያውነትን ምሕረትን ዝገልጽ
ጽሑፋት ቐጺልና ነንብብ፡
“Eግዚኣብሔር መሓርን ርሕሩሕን Iዩ፡ ዓቃልን
ብምሕረት ምሉEን Iዩ፡ Eግዚኣብሔር ንኹሉ
ሰናይ Iዩ፡ ንኹሉ ፍጥረቱ ከኣ ይርሕርሓሉ”።
መዝ፡ 145:8-9።
ከምU’ውን “O
Eግዚኣብሔር ሕያዋይን ንይቅሬታ ድልውን
Iኻ፡ ናባኻ ንዜEውዩ ኩሎም ከኣ ብዓል ዓቢይ
ምሕረት Iኻ”። መዝ፡ 86፡5። Eላማ’ዚ
ጠቅስታት’ምበኣር ንEግዚኣብሔር ከም ዝፍራህን
ጨካንን ዘይኮነስ ከም ሕያዋይን ዝፍቶን ጌርና
ክንርEዮ ከም ዘሎና ንምግላጽ Iዩ።

ክስተት ረኺብና ከምU’ውን ሳላ ምEቡል
ሳይንሳዊ ትምህርትን ሕክምናን ንቐዳሞት ሰባት
ዘይበርሃሎም ነገራት ሕጂ ንዓና ካብ መዓልቲ
ናብ መዓልቲ Eናተገልጸ መጸ።
ብመልክE ለበዋ ደራሲ ነዚ ዝስEብ ነጥብታት
ከመሓላልፍ ይፈቱ፥
1. ምስ ደቅና ብዛEባ Eግዚኣብሔር ክንዛረብ
ከሎና ከም ሕያዋይን ፈቃርን ምዃኑ
ደኣ’ምበር ከም ጨካንን ቀጻEን ጌርና
ከይንምህሮም። “Eግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ
ጥዓሙን ርኣዩን” መዝ፡ 34፡8.
2. ንሰብ ጸጥታን ንEግዚኣብሔርን ከም
Eንፈርሆም ዝገብረና ግብርና ደኣሉ’ምበር
ካልE ከም ዘይኮነ ምስትውዓል።
3. ዘይርደኣና ጽንኩር ነገራት ምስ ዘጋጥመና
ተቀዳዲምና ከም መቅጻEቲ Eግዚኣብሔር
ጌርና ካብ ምውሳድ ምቁጣብ፡ ከምU’ውን
ርድIትና ኪበጽሖ ዘይኽEሎ ብዙሕ ነገራት
ከም ዘሎ ምግንዛብ፡፡ “ሓሳባተይ ካብ
ሓሳባትኩም ልEል ዝበለ’ዩ . “ Iሳ። 55፡ 9
4. ኣብዚ ጽሑፍ ዝቐረበ ርEይቶታት ናይ
ደራሲU ድኣ’ምበር ግድን ናይ ካቶሊካዊት
ቤተ ክርስቲያን መርገጽ’ዩ ማለት ኣየስምEን።

መደምደምታ

ንዝያዳ ሓበሬታ
ቴሌፎን 647-991-7065
Iመይል፣ birhantoronto@gmail.com

ከምቲ ኣብ ላEሊ ዝተጻሕፈ ካብ ቀዳሞት
ኣቦታትና ዝወረስናዮ ብዙሕ ድሑር ባህልታትን
ዘይፍቶ ዝንባሌታትን ኣሎ። ጽልዋታቱ ከኣ ድሮ
ርIናዮ። ስለ’ዚ ሳላ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ

*

*

*

ንኣንበብቲ “ብርሃን ቶሮንቶ”

Eዛ ናይ ቤተክርስትያንና መጽሔት
ክትቅጽልን ክትመሓየሽን ሓባሪትን
መሃሪትን ክትከውንን፣ ናይ ኩላትና ሓገዝ
ትደሊ ኣላ።
ስለዚ ጽሑፋት ብምቕራብ፣ ኣብ
ምስንዳው ብምሕጋዝ፣ ክትተሓባበሩ
ትEደሙ ኣሎኹም።
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መዘኻኸሪ

ንሰንበት ሕዳር (November) 20,
2016 በዓል ቁስቋምን ዓመታዊ
መዓልቲ ስደተኛታት ሃገርና
ኤርትራን ንምዝካር ፍሉይ
መስዋEቲ ቅዳሴን፣ ድሕሪU
ኣብ ዝዳሎ ሓጺር መደብ
ኩላትና ክንሳተፍን ንEደም
ኣሎና።

“ብርሃን ቶሮንቶ” ኣብ ዓመት
ኣርባEተ 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
ጸሓፍቲ
Columnists:
ዘርኣይ ተኽለማርያም፥
Zeray Teklemariam
ዓንደማርያም ተስፋይ፥
Andemariam Tesfai
ባህልቢ ተኽለ
Bahlibi Tekle
ዮሃንስ ድራር
Yohannes Drar

ብዛEባ ኣብዚ መጽሔት ዝወጹ
ጽሑፋት ዘሎኩም ርEይቶን
ሕቶን ወይ ከኣ ጠቓሚ ጽሑፍ
ወይ ናይ ትካል መፋለጢ፣ በዚ
ዝስEብ መንገዲ ምልኣኽ
ይከኣል።

ቀዋሚ መደባት ቤተክርስትያን
ኪዳነምሕረት ቶሮንቶ
ቅዳሴ
ሰንበት ግEዝ/ትግርኛ 12:00ቀትሪ
Eንግሊዚኛ (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 Iዩ።
ምዝገባ ኣባልነት ኣብ ቤተክርስትያን
ምEመናን መርዓ: ጥምቀት ወይ ዝኾነ
ካልE ኣገልግሎት ኪደልዩ
ተመዝጊቦም ኪጸንሑ ኣለዎም። ናይ
ምዝገባ ቅጥEታት ካብ ካህን ወይ ካብ
ሽማግለታት ቤተክርስትያን ኪርከብ
ይከኣል።

Letters to the editor or articles
can be sent to:
e-mail:
aronghm@gmail.com

;
Chaplain: Fr. Meskel Abib
416-653-2847

Telephone: 647-991-7065
416-653-2847
www.kidanemhret.com

Pastoral Council:
ገዳም ዘርEሰናይ Gedam Zeresenay
ከመት ባህልቢ
Kemet Bahlibi
ዮሴፍ ክፍሉ
Yosief Kiflu
ቦኽረ ቀለታ
Bokre Keleta
ጸሃይ ኣስፍሃ
Tsehay Asfaha
ዳንኤል Iዮባን
Daniel Iyoban

መዘኻኸሪ
ኣብዚ መጽሔት ዝወጹ ጽሑፋት ናይ ደረስቶም ብሕታዊ
ርEይቶን ሓላፍነትን ደኣ’ምበር፣ ናይ ቤተክርስትያና መርገጺ
ከም ዘየንጸባርቑ ኣቐዲምና ንሕብር።

ኣባላት ቤት ምኽሪ ሽማለታት

ዳዊት ግርማይ
ግንቦት ተስፋሚካኤል

Dawit Ghirmay
Genbot Tmichael
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ምስጋና

Obituary
Dear All,

As we know, our beloved Abiel Domenico passed away on
October 4 2016 and on behalf of the entire Domenico family I would like to thank you for honoring (Abiel) in many
different ways. I was very pleased to see every one of you.
I appreciate your time and sacrifice for those who have
traveled far, taken time from work or have made other
sacrifices by bringing lovely flowers, donating generously,
being physically present beside me and my family, participating in the funeral, preparing meals, offering supportive, thoughtful words, church choir visiting my home and
singing, in person and telephone condolences, pallbearers, church members, colleagues, officials, and those who helped me in a
tangible and intangible ways with the funeral arrangements .
Thank you everyone for honoring my brother and comforting us during this
difficult time.
"May God bless you and your families with many more joyful years, good
health & His sweet presence. May God bless you today & always!”
Nikodimos
and the Domenco family.
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ጥቕምታት ሰሓቕ
(ብዮሃንስ ድራር)

ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ወይ ኣበሃህላ “ኩሉ ስሓቕ
ይግበረልና” ዝብሃል ኣዘራርባ ኣሎ። ብልክE
Eውን ምስሓቕ ንኣካላውን ኣEምራውን፣
ማሕበራውን ሂወትና ወሳኒ Iዩ። ምስሓቕ
ንጥEናና ብዙሕ ጥቕምታት ኣለዎ። ገለ
ንምጥቃስ፣
1. ምስሓቕ ንዘሎና ጸቕጢ (stress) የጉድሎ፣
ኣብ መዓልታዊ ናብራና ብዙሕ ጸቕጥታት
ከጋጥሙና ይኽEሉ። በዚ ምኽንያት
Eውን ሻቕሎትን ዝተፈላለዩ ንመዓልታዊ
ናብራን ዝጎድU ስሚIታት ከም ሓሳብ፣
ስንባደ፣ ፍርሒ ከስEቡ ይኽEሉ። ግን’ከ
ኣብ መዓልታዊ ናብራና ብዝተፈላለዩ
ምኽንያታት ሰሓቕ ምስ ነዘውትር፣ Eቶም
ኣብ ሓንጎልና ዝርከቡ ህዋሳት ወይ
ሆርሞንስ ብቐሊሉ ክዛነዩ ወይ ክሕጎሱን
ዘሎና ጸቕጥታት ከጎድሉ ይኽEሉ። በዚ
ምኽንያት Eውን ዝኾነ ዓይነት ሰሓቕ፣
ዋዛ፣ Eላል ንመንፈስናን ሓይልናን
የሐይሎ።
2. ኣብ ግዜ ሰሓቕና፣ ጭዋዳታት ከስEና
ይዛነዩ ወይ ይንቀሳቐሱ። Eዚ’ውን ንገዛE
ርEሱ ሓደ ዘገምታዊ ምንቅስቓስ ኣካላት
Iዩ።
3. ኣብ ግዜ ሰሓቕ፣ ትርግታ ልብና
ይንቀሳቐስ፣ ናይ ደምና ምዝውዋር ሓይሊ
ይሕደስ።
4. ኣብ ግዜ ሰሓቕ፣ Eኹል ሓጎስን ባህታን
ስለዘሎ፣ ከም ወቕI ልቢ (heart stroke)
ይጎድል።
5. ኣብ ግዜ ሰሓቕ ውህዮታት (T-cells)
ይንቀሳቐሱ። Eዞም ዋህዮታት ከኣ ንኣካላዊ
ምክልኻል ሕማም ይሕግዙ።

6. ኣብ ኣካልና Iንዶርፊን (Endorphins)
ዝብሃሉን ንቓንዛ ዝከላኸሉን ህዋሳት፣ ኣብ
ንስሕቀሉ ግዜ፣ ይበራበሩን ይሕደሱን።
ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰሓቓይን ተዋዛይን ምዃን፣
ንጥEናን፣ ንማሕበራዊ ናብራናን፣ መዓልታዊ
ሂወትናን መሳኒ ግደ ኣለዎ። ኣዎንታዊ ኣረኣEያ
(positive attitude) ዘለዎም ሰባት ኩሉ ግዜ
ሕጉሳትን ጥEናOም Eውን ዝተማልኤን Iዩ።
ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰሓቓይ ወይ ፍሽኽታ ዘለዎ ሰብ
ንገዛE ርEሱ ሕጉስ ኮይኑ፣ ንኣካባቢU ከኣ ዝጸሉ
Iዩ። በዚ ምኽንያት Iዩ ድማ ኩሉ ግዜ “ሰሓቕ
ይግበረልና” ዝብሃል።

ኣቶ ዮሃንስ ድራር ብሶሻል ዎርክ ብማስተርስ
ዲግሪ (Masters in Social Work) ምሁር ኮይኑ ኣብ
ሮያል Oታዋ ማለት ናይ ስነ-ኣEምሮ ሆስፒታል
ኣብ ከተማ Oታዋ ንነዊሕ ዓመታት ዘሰርሕ ዘሎ
ኤርትራዊ ዜጋ Iዩ። ንማሕበረ-ሰብና ብዛEባ
ሕማም ኣEምሮ ኣብ ዝተፈላለዩ መራኸቢ
ብዙሓን፣ ብሰሚናራትን፣ ትምህርቱ ዘካፍል ዘሎ
ኤርትራዊ ዜጋ Iዩ።
ብIመይል: yohannes.drar@rohcg.on.ca
ወይ ከኣ ብስልኪ 1-613-596-3040 ንሓገዝ ወይ
ምኽሪ ምርካቡ ይከኣል።
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ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ
ሰኣላይ ምስ Eትደልዩ
ናብ ጸጋይ ምስጋና
ምድዋል ኣይትረስU።
ንልደት፣ ጥምቀት፣
መርዓ፣ ቁዱስ ቁርባን፣ ሜሮንን
ካልE ኣጋጣሚን ጽቡቕ ስEልታት
ኣብ ሓጺር ግዜ የዳሉ።
ቴሌፎን 416‐262‐6151
For all your photographic needs, wedding, birthdays, baptism, communion,
confirmation, graduation and other
occasions, call famous photographer,
Tsegay Misghina
Phone: 416-262-6151
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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.

ናይ ኤርትራን Iትዮጵያን ባህላዊ
ክዳውንትን፣ ስልማትን፣ ናይ ዓራትን
መናብርን መሸፈኒ ኣጭርቕትን ካልE
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 Iና።
ደውሉልና።
ብድሓን ምጹ

ወልደየሱስ Uቕባይ
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

