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መእተዊ 
 

ኣብ መጽሓፍ ሓዲስ ኪዳን። ኣርባዕት ወንጌላውያን። ማለት 
ቅዱስ ማቴዎስ: ቅዱስ ማርቆስ። ቅዱስ ሉቃስ። ቅዱስ ዮሓንስ 
ዝጸሓፍዎም ኣርባዕት ወንጌል ከምዘለው ፍሉጥ እዩ፣ ነፍስ ወከፍ 
ወንጌላዊ ብዛዕባ እቲ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ  

ገሊላን ይሁዳን ሰማርያን ካልኦት ከባቢታት ቅድስቲ ሃገርን 
ብዛዕባ ዝሰበኾን ዝገበሮን ዝነበሮን ዝተሳቐዮን። ከመይ ኢሉ ኣብ 
መስቀል ተሰቒሉ ከምዝሞተን ኣብ ሣልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን 
ከምዝተንሥአን፤ ከከምቲ መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸሎምን፤ ነቶም 
ሰማዕቶም ከምዝሰማማዕን ገቢሮም እዮም ጽሒፎም ገዲፎምልና። 
እዚ ቅድም ብኣፍ። ድሓር ከኣ ኣብ ብራና ተጻሒፉ ብማኅበር 
ኣመንቲ (ብቤተክርስትያን) ካብ ዘመን ናብ ዘመን 
ዝተመሓላለፈልና። ሕጂ ከኣ ኣብ ወረቐትን ኣብ ዝተፈላለዩ 
ካልኦት መራኸቢ ብዙኃንን ተሰኒዱ እንረኽቦ ብሥራት ወንጌል 
ኣዝዩ ክቡርን። ንድኅነትና ዝኸውን መልእኽቲ ዝሓዘን እዩ።። 
ስለዚ ከምቲ ቅዱስ ሄሮኒሞስ “ንቅዱሳት ጽሑፋት ዘይምፍላጥ 
ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ እዩ” ዝበሎ ከይኮነና ብእምነትን 
ብትሕትናን ከነንብቦን ክንሰምዖን ኣብ ግብሪ ከነውዕሎን ወትሩ 
ምስ ተዓደምና ኢና።።  
 
 

ናብ ቅድስቲ ሃገር ብእምነት ነጊድካ። ነቲ ኢየሱስ ዝረገጾ መሬት 
ምርጋጽ። ኣብቲ ንሱ ዝተጠመቐሉ ፈልግ ወሪድካ ክትሕጸብ። 
ነቲ ንሱ ዝመሃረሉን ሕሙማት ዘሕወየሉን። ኣጋንንቲ ዘባረረሉን 
ገማግም ባሕሪ ገሊላን። ነቲ ንሱ ዝጸለየሉ ቤተመቕደስን 
ምኵራባትን ዝደየቦ እምባታትን፦ ብፍላይ ከኣ ነቲ ንሱ 
ዝተወልደሉ በዓትን። ዝተሰቕለሉን ዝተቐብረሉን ቀራንዮ/
ጎልጎታ ምብጻሕን ምስላምን። ብተግባር ሓሙሻይ ወንጌል 
ከምዘንበብካ ክቝጸር ይከኣል።። 
,  
 

በዚ ምኽንያት ከኣ ኣቦታትና ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ንየሩሳሌም 
ይነግዱ ከምዝነበሩ ታሪኽና ዘረጋግጾ እዩ፣ እቲ ሎሚ 

ብኢትዮጵያውያን ጥራይ ተታሒዙ ዘሎ ኣብ ደብረ ቀራንዮ 
ዝርከብ ገዳም ናይ ኵሉ ክርስትያን ምድረ ሓበሻ ውርሻ 
ከምዝነበረን ከምዝኾነን ዘጠራጥር ኣይኮነን።።   
 

ካብ 1994 ክሳብ 2010 ዓ.ም ኦርቶዶክስን ካቶሊክን ወንጌላዊትን 
ኣብያተ ክርስትያን ኤርትራ። ናይ ሓባር ማኅበር ነጋድያን 

ኣቝመን ብሓንሳብ ክሰርሓ ድሕሪ ጸኒሐን፤ ካብኡ ንደሓር ግን 
ብተበግሶ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን እቲ ማኅበር 
ፈሪሱ። ድሕርዚ ቤተክርስትያንና ማኅበር ካቶሊካውያን ነጋድያን 
ከተቕውም መደበት።።  
 
 

እቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 2012 ጀሚሩ ክካየድ ዝጸንሐ ምድላዋት 
ምስ ተፈጸመ። ማለት ቅዋም ማኅበር ምድላው። ኣብ እስራኤል 
እትመርሓና ትካል ምርካብ። ንኣከፋፍላ ገንዘብን። ነፋሪትን። 
ዕለት ንግደትን ብዝምልከት ጕዳያት ተጻፊፉ ናይ ምብጋስ 
መዓልቲ በጺሑ። እዚ መንፈሳዊ ንግደት እዚ ንመጀመርያ ጊዜ 
ከም ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ካብ ኤርትራ ብወግዒ እትፍጽሞ 
ዘላ ናይ እምነት ጕዕዞ ስለዝኾነ ታሪኻዊ እዩ።። ካብ ሎሚ ንደሓር 
ዓመት ዓመት ክካየድ ከኣ ጸሎትናን ምንዮትናን እዩ። 
 

 

ካብ 15 ክሳዕ 27 ግንቦት ዓ.ም.ፈ. ዝገበርናዮ መንፈሳዊ ንግደት 
እምበኣር ከምዚ ዝስዕብ ኣሕጽር ኣቢለ ከዘንትወልኩም። ካብቲ 
ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ዝበጻሕናሉ መጀመርያ መዓልቲ (16 
ግንቦት) ክሳዕ እቲ ዝተበገስናሉ ለይቲ (27ግንቦት)። ኢስራም 
እስራኤል ዝበሃል መራሕ በጻሕቲ ትካል። ንሓደ አሁድ ዝበሃል 
ዕብራዊ መራሕን/ገላጽን። ንሓደ ሞቕባል ዝበሃል ፍልስጢኤማዊ 
መራሕ ኣውቶቡስን። ሓንቲ “ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ” 
ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፋ ኣውቶቡስን ቀሪቦምልና ጸኒሖም ኢና 
ተንቀሳቒስና።።  
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ካብ ተልኣቪቭ ንኢየሩሳሌም ካብ ኢየሩሳሌም ንቤተልሔም። ካብ 
ቤተልሔም ንኢየሩሳሌም። ካብ ኢየሩሳሌም ብኢያሪኮ ኣቢልና 
ንጢበርያ (ጥብርያዶስ)። ካብ ጢበርያስ ንደብረ ብፁዓን። 
ንቅፍርናሆም ንታግባ። ንበረኽቲ ጎላን፤ ካብ ጢበርያንስ ንቃና 
ዘገሊላ። ንናዝሬት። ንደብረ ታቦር፤ ካብ ጢበርያስ ንኣኮ። ንሃይፋ። 
ንቀርሜሎስ። ንቂሳርያ ንሄርዘልያ፤ ካብ ሄርዘልያ ንዮጰ/ጃፋ፤ ካብ 
ሄርዘልያ ንኢየሩሳሊም። ንኣይን ካሪም። ንኢየሩሳሌም። ካብ 
ኢየሩሳሌም ንጃፋ። ካብ ጃፋ ንኢየሩሳኤም። ካብ ኢየሩሳሌም 
ንፈለግ ዮርዳኖስ ንኩምራን። ንማሳዳ። ንምውት ባሕሪ 
ንኢየሩሳሌም፤ ካብ ኢየሩሳሌም ንተልኣቪቭ። ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ 
ዝስዕብ ብኣውቶቡስ በጽሕናዮ፣ 
 

ሮቡዕ። ፯ 15 ግንቦት 
 

ማኅበር ካቶሊካውያን ነጋድያን ኤርትራ ብዕለት 15 ግንቦት ሰዓት 
11:05 ናይ ምሸት ብሉፍታንሳ ካብ ኣሥመራ ንቅድስቲ ሃገር 
ተበጊሱ። ኣባላት እዛ ቀዳመይቲ ጉጅለ ነጋድያን 35 ነበረ። ሓደ ጳጳስ 
ሓደ ካህን ሓደ ኃው እቶም ካልኦት ከኣ ደቂ ተባዕትዮን ደቀንስትዮን 
ምእመናን እዮም። ብዕለት 16 ግንቦት ሰዓት 6:30 ቅ.ቀ ናብ 
ፍራንክፉርት በጺሕና። ሰዓት 9:50 ካብ ፍራንክፉርት ተበጊስና። 
ሰዓት 3:05 ድ.ቀ. ከኣ ብሰላም ንተል-ኣቪቭ ኣተና።። 
 
 

ሓሙስ። ፰ 16 ግንቦት 
 

ኣብ ተልኣቪብ። ኢስራም/ኢስራኤል ዝበሃል መራሒ በጻሕቲ ትካል 
ዝለኣኹዎም ኣውቲስታን መራሕ ኣጋይሽን ብስነስርዓት ተቐቢሎም 
ኣብታ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፋ 
ኣውቶቡስ ኣሳፊሩና። ኣብ ኣየፖርት ምስ በጻሕና ገለ ኤርትራውያን 
መንእሰያት ቤተሰብ ናይ ገለ ካብ ነጋድያን ዕምባባ ሒዞም 

ተቐቢሎምና። ካብ ተልኣቪቭ ንኢየሩሳሌም ክንመጽእ ከሎና 
ዝተፈላለየ መግለጺ እናተዋህበና ዝተፈላለየ ኣገዳሲ ቦታታት ርኢና። 
“ተፈሳሕኩ እስመ ይቤሉኒ ቤተእግዚኣብሔር ንሓውር” ዝብል 
መዝሙር ዳዊት እናደገምና ሰዓት 18:00 ኣቢልና ከኣ ናብ ዳን 
ጀሩሳሌም ሆተል ዝበሃል መዕረፊና ብሰላም ኣቲና ድራርን ዕረፍትን 
ረኺብና።። 
 

ዓርቢ። ፱ 17 ግንቦት 
 

ብዕለት 17 ግንቦት ንጋሆ ሰዓት 08:00 ተበጊስና ደብረ ዘይት: 
ጌተሰማኒ: ጎልጎታ: መቓብር መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ 
በጺሕና ተሳሊምና። ሰዓት 15 ናብ መንበረ ፓትሪያርክ ኬድና 

ንምኽትል ፓትርያርክ ኣቡነ ዊልያምን ኣባ ዳዊትን ረኺብና። 
ሰላምታን ሒዝናዮ ዝኸድና ንእሽቶ ህያብን ድሕሪ ኣቕሪብና ብፁዕ 
ጳጳስ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም ቃል ሰላምታን ማዕዳን ድሕሪ 
ሂቦም ንዅልና ሓደ ጽቡቕ መቝጸርያ ከም መዘከርታ ሃቡና፣  
ድሕሪኡ ሰዓት 16:00 ኣብቲ ቤተክርስትያኖም መስዋዕተ ቅዳሴ 
ኣዕሪግና፣ ካብ ማኅበር ዶን ቦስኮ ዝመጹ ሠለስተ ተመሃሮ 
ተጸንቢሮምና። ካብኡ ንሆተልና ብሰላም ተመሊስና። ተደሪርና ከኣ 
ኣዕሪፍና።። 
 
 

ጥቕስታት ወንጌል 
 

ማቴ። ምዕራፍ 26ን 27ን። ማር። ምዕራፍ 14ን-15ን; ሉቃ። ምዕራፍ 
22ን-23ን; ዮሓ። ምዕራፍ18ን-19ን; ከነስተንትን ክኢልና፣ 
 
 
 

ቀዳም። ፲ 18 ግንቦት 
 

ብዕለት 18 ግንቦት ንግሆ ሰዓት 08:00 ካብ ሆተልና ወጺእና 
ንቤተልሔም ተበጊስና። ቅድሚ ካብ ኢየሩሳሌም ምውጻእና ግን 
ጽርሓ ጽዮን ክንርኢ ኣላጊስና።። ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጸሎተ 
ሓሙስ ቅዱስ ቍርባን ዝሰርዓሉ ቅዱስ ቦታ ድማ ርኢና ኣብኡውን 
ጸሎት ጌርና ንኣኡ ዝምልከት ጥቕሲ ወንጌል ከኣ ኣንቢብና።። ኣብ 
ጥቓኡ ዝርከብ መቓብር ንጉሥ ዳዊት ከኣ ተዓዘብና።። ድሕሪዚ 

ንቤተልሔም ኬድና ኣብ ትሕቲ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ካተሪና 
ዝርከብ ቤት ጸሎት ቅዱስ ሄሮኒሞስ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪግና። 
ካብኡ ከይረሓቕና ነቲ ኢየሱስ ዝተወልደሉ ናይ ልደት 
ቤተክርስትያን ንምርኣይ ተሰሪዕና።። ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢልና ከኣ 
በብክልተ ነታ ኢየሱስ ዝተወልደላ ቦታ ተሳሊምና። ምሳሕ በሊዕና 
ናብቲ ኣብኡ ከባቢ ዝርከብ መዘከርታ ዝግዝኣሉ ቦታ ኬድና ከከም 
ዘድልየና ገዚእና። ነቶም እናወሓዱ ዝኸዱ ዘለው ክርስትያን 
ንምሕጋዝ ካብ ሓደ ዱኳን ናይ ክርስትያን ክንገዝእ መዲብና። ካብዚ 
ተላዕልና ናብቲ ኣፍደገ ጓሶት ዝበሃል መላእኽቲ ንጓሶት ልደት 
ኢየሱስ ዘበሠሩሉ ቦታ ኬድና። ጸሎት ጌርና ዘሚርናውን። ኣገዳሲ 
ጥንታዊ ገዳም ዝነበረ ቦታ ርኢና፣ 
 
 

 

 …mk [Lô} †]V„íF ›X‰ké K}†[¥q mk_mk_n }{³©ö¥} †}‹ikFÈM  



4 

ጥቕስታት ወንጌል 
 
 

ድራር ፋሲካን ምሥራዕ ምሥጢረ ቍርባንን። ሉቃ 22።7-23; 
ማቴ 26።17-30; ማር 14።12-26፦ ክርስቶስ ኣብ ቤተልሔም 
ከምዝተወልደ። 2፣1-7; ማቴ 1፣18-25፦ መላእኽቲ ንጓሶት ብዛዕባ 
ልደት መድኃኒ ከምዘበሠርዎም። ሉቃ 2። 8-20፣ 
 

ሰንበት። ፳ 19 ግንቦት 
 

ብዕለት 19 ግንቦት ንጋሆ ሰዓት 08:00 ንገሊላ ገጽና ተበጊስና። 
ኣብ መንገዲ ኢያሪኮ (ኢየሱስ ዝተፈተነሉ። ዘኬዎስ ዝደየቦ 
ሳግላ። ምንጪ ኢልሳዕ። ባርጢመዎስ ካብ ዑረቱ ዝሓወየሉ) ቦታ 
ርኢና። ኣብ ቤት ሸኣን ከኣ  ታሪኻዊን ጥንታዊን  ከተማ  ርኢና። 
ሰዓት 15:00 ናብ ጥብርያዶስ ኣቲና ሆተልና ሒዝና። ሰዓት 15:30 
ኣቢልና ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ገምገም ባሕሪ 
ገሊና መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪግና። ካብኡ ንሆተልና ተመሊስና 
ኣዕሪፍና ድራር ተደሪርና ደቀስና። (ሠለስተ ለይቲ) 
 
 

ጠቕስታት ቅዱሳት መጻሕፍቲ 
 

ሕያዋይ ሳምራዊ ሉቃ 10።25-37፦ ናይ ኣርብዓ መዓልቲ ጾምን 
ፈተናን ኢየሱስ። ማቴ 4።1-11; ማር 1።12-13; ሉቃ 4።1-13 ፦ 
ኢየሱስን ዘኬዎስን። ሉቃ 19።1-10; ባርጢመዎስ ዕውር 
ከምዝረኣየ። ማር 10።46-52 ፦ ንስኻ ከውሕ ኢኻ።  ማቴዎስ 
16።13-20; ማር 8።27-30; ሉቃ 9።18-21፦ ምንጪ ኤልሳዕ። 2ይ 
መጽሓፈ ነገሥት 2።19-22፣ 
 

ሰኑይ። ፳፪ 20 ግንቦት 
 

ዕለት 20 ግንቦት ሰዓት 08:00 ተበጊስና ናብ ደብረ ብጹዓን። 
በጻሕና። ሰዓት 10:00 ኣብታ ታግባ እትበሃል። ኢየሱስ ንቅዱስ 
ጴጥሮስ 3 ጊዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ዝሓተተላ ኣብ ገምገም ባሕሪ 
ገሊላ እትርከብ ቤተክርስትያን መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕረግና፣ 
ድሕርዚ ኣብቲ ኣብ ጥቓኡ ዝርከብ እንጌራን ዓሳን ኣባዚሑ 
ንሓሙሽተ ሽሕ ሕዝቢ ዝመገበሉ ቦታን። ኣብቲ ኢየሱስ ብዙኅ ጊዜ 
ዝምህረሉ ዝነበረ ምኵራብ ቅፍርናሆምን ገዛ ጴጥሮስን እንድርያስን 

ኬድና ንነፍስወከፍ እቲ ቦታ ዝምልከት ጥቕሲ ወንጌል ኣንቢብና 
ጸሎት ኣብጻሕና። ድሕሪ ምሳሕ በረኽቲ ጎላን ዝበሃል ክሳዕ 1967 ናይ 
ሶርያ ዝነበረ ካብ ምድረ በዳ ናብ ገነት ዝተቐየረ ቦታ ክንርኢ ከድና 
ኣብ ዶብ ኮይንና ድማ ንሃገረ ሶርያ ብማዕዶ ርኢና። ድሕርዚ 
እናተመለስና መቝጸርያ ኣብጺሕና ኣብ ገምገም ባሕሪ ገሊላ 
እትርከብ ዘይቲ ኣውሊዕን ካልእ መዘከርታትን ዝግዝኣላ ቦታ 
ኣላጊስና ድሕሪ ገዚእና ናብ ሆተልና ተመሊስና ተደሪርና 
ኣዕሪፍና።።  
 
 

ጥቕስታት ወንጌል:  
 

ብፁዓን። ማቴ 5:1-12; ተፍቅረኒ ዲኻ። ዮሓ 21።15-23 - ሓሙሽተ 
ሽሕ።ማር 6። 30-34 -ማቴ 14።13-21 - ሉቃ 9። 10-17 - ዮሓ 6።1-14 
- ኣብ ምዅራብ ቅፍርናሆም መሃረ። ሉቃ 4።31-37; ማር 1።21-28 - 
ንሓማት ጴጥሮስ ኣሕወያ። ሉቃ 4።38-41 ማቴ 8።14-17: ማር1።29-
34፣  
 
 

ሰሉስ። ፳፫  21 ግንቦት 

ብ21 ግንቦት ካብ ቲበርያስ ንቃና ዘገሊላ። ናዝሬት ከድና፣ ኣብ 
ናዝሬት ቅዳሴ ኣብ ቤተክርስትያን ብሥራት ማርያም ቀዲስና ገዛ 
እኖና እግዝእትነማርያም ተሳለምና። ኣብ መልስና ደብረ ታቦር 
ወጺእና ኣብቲ ቤተክርስትያን ጸሎት ድሕሪ ኣብጺሕና ካብቲ በሪኽ 
ንዅሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፍርያም መሬትን ሕርሻን ረኣና። ንእግረ 
መገድናውን ብማዕዶ ናይን እትበሃል። እታ ኢየሱስ ንሓደ መንእሰይ 
ካብ ሞት ኣተንሲኡ ነዲኡ ዝሃበላ ዓዲ ተዓዚብና መቝጸርያና 
እናብጻሕና ምሕዳርና ንጥብርያዶስ ተመለስና።። 
 
 

ጥቕስታት ወንጌል 
 

ኣብ መርዓ ቃና ዘገሊላ፣ ኢየሱስ ንማይ ናብ ወይኒ ለወጠ፣ ዮሓ 
2፣1-11፦ ኣብ ናዝሬት ገብርኤል  መልኣኽ  ንእግዝእትነ  
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ማርያም ኣበሠራ። ሉቃ1።26-38፦ኣብ ደብረ ታቦት መድኃኒና 
ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዑ ተለወጠ። ማር 9።2-8;  
 

ማቴ 17:1-8; ሉቃ 9።28-36፦ኣብ ናይን እትብሃል ዓዲ ኢየሱስ ንሓደ 
ወዲ ሓንቲ መበለት ካብ ሞት ኣተንስአ። ሉቃ 7:11-17: 
 
 

ሮቡዕ። ፳፬ 22 ግንቦት 
 

ብ22 ግንቦት ጕዕዞና ንምዕራብ ገጹ እዩ ነቢሩ። ካብ ጥበርያስ 
ኣቝሑትና ጠርኒፍና ኣብ ኣውቶብስና ተሳፊርና ጸሎት ንጋሆን 
ዝተፈላለየ መዛሙርን መንፈሳዊ ደርፊ ኣዴታትን እናገበርና። ኣብ 
ገምገም ማእከላይ ባሕሪ ዝርከባ ኣኮን, ሃይፋን ምስ ረኣና፣ ደብረ ኮኾብ 
ባሕሪ እትበሃል ቤተክርስትያን ኣብ እምባ ቀርሜሎስ መስዋዕተ ቅዳሴ 
ኣዕረግና። ድሕሪኡ ናብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ሄሮድስ ንጉሥ ብስም 
ቄሳር ኣጉስጦስ ዝሰርሓ ከተማ ቂሳርያ በጺሕና ምሕዳርና ኣብ 
ገምገም ማእከላይ ባሕሪ እትርከብ ንሄዘልያ ኣቶና። (ክልተ ለይቲ) 
 

ጥቕስታት ቅዱስ መጽሓፍ 
ኤልያስ ነብይን ካህናት በዓልን ኣብ እምባ ቀርሜሎስ። 1ነገሥት። 
18።16-40 
ጴጥሮስን ቆርነለዎስን ኣብ ቂሳርያ  ግብረ ሓዋርያት 10 1-33 
 

ሓሙስ። ፳፭ 23 ግንቦት 

ብ23 ግንቦት ካብ ሄዘልያ ተበጊስና ንዮጰ (ሎሚ ጃፋ)ከድና። ኣብኡ 

ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ጴጥሮስ መስዋዕተ ቅዳሴ ድሕሪ ኣዕሪግና። 
ቅዱስ ጴጥሮስ ንሓደ ኤንያን ዝበሃል ሕሙም ኣሕውዩ። ጣቢታ 
ንትበሃል ሰበይቲ ከኣ ብስም ኢየሱስ ካብ ሞት ድሕሪ ኣተንሲኡ ምስ 
ስምዖን ኣልፋዒ ቆርበት ዝቐነየሉ ገዛ ርኢና።። ካብኡ ዝተረፈ ከም 
ዕረፍቲ ኣሕሊፍና እንደገና ኣብ ሄዘልያ ሓደርና።። 
 

ጥቕስታት ቅዱስ መጽሓፍ  
 

ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ልዳን ኢዮጴን ከሰብኽ ከሎ፤ ኣብ ልዳ ንኤንያ ካብ 
ሕማሙ ከምዘሕወዮ፤ ኣብ ኢዮጴ ከኣ ንጣቢታ ብስም ኢየሱስ ካብ 
ሞት ከምዘተንስኣ። ኣብ እንዳ ስምዖን መልፍዒ ቆርበት ከምዝቐነየ። 
ግብረ ሓዋርያት 9።32-43።። 
 
 

ዓርቢ። ፳፮ 24 ግንቦት 
ብ24 ግንቦት ካብ ሄዘልያ ተበጊስና ብሓደ ወገን ኢየሩሳሌም ዝርከብ 
ናይ ሆሎኮስት ዝበሃል ብዛዕባ ህልቂት ኣይሁድ ኣብ ካልኣይ ውግእ 
ዓለም ዘዘንቱ ቤተመዘክር በጻሕና። ካብኡ ተበጊስና ናብ ዓዲ 

ዘካርያስን።  ኤልሳቤአጥን ዮሓንስ መጥምቕን ንኣይን ካሪም ኬድና 
ኣብቲ ናይ ምብጻሕ ማርያም ንቅድስቲ ኤልሳቤጥ ቤተክርስትያን 
መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕረግና። ኣብ ቀጽሪ እዚ ቤተክርስትያን እዚ 
ብብዙኃት ቋንቋታት ብግእዝ እውን ከይተረፈ ተዓብዮ ነፍስየ 
ተጻሒፉ ይርከብ። ኣብቲ ዓዲ ምስ ኣቶኻ ከኣ ማርያም ትወርደሉ 
ዝነበረት ምንጪ ማይ ይርአ።።  
ሄሮድስ ነቶም ካብ ክልተ ዓመት ንታሕቲ ዝዕድመኦም ሕጻናት 
ክቐትል ምስ ወሰነ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ንሕጻን ዮሓንስ መጥመቕ 
ዝሓብኣትሉ   ዶንጎላ ኣብ ውሽጢ እታ ቤተክርስትያን ይርከብ። ካብኡ 
ንኢየሩሳሌም ተመሊስና ነቲ ናይ ኢየሩሳሌም ከምቲ ኣብ ጊዜ 
ኢየሱስ ዝነበረቶ ዘርኢ ብመሬት ዝተሰርሐ ካርታ ተዓዘብና። ካብኡ 
ናብቲ ምዕራባዊ ወይ መብከይ መንደቕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይቲ 
ብሄሮድስ ንጉሥ ዝተሰርሐ እሞ ብ66 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ 
ብሮማውያን ዝዓነወ ናይ ኣይሁድ ዘገርም ቤተመቕደስ ከድና።። 
ጥቕስታት ወንጌል  
ብሥራት ልደት ዮሓንስ መጥምቕ። ሉቃ 1።5-25; ማርያም 
ንኤልሳቤጥ በጽሓታ። ተዓብዮ ነፍስየ ለእግዚኣብሔር።      ሉቃ 
1።39-56፣   

ቀዳም። ፳፯ 25 ግንቦት 
 

ብ25 ግንቦት እንደገና ናብ ጃፋ/ተልኣቪቭ ተመሊስና ምስ 

ኵሎም ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን 
ካቶሊካውያን ኣብ ቤተክርስትያን ቅዱስ ኣንጦንዮስ መስዋዕተ  
ቅዳሴ ኣዕረግና። ክልተ ቃል ኪዳን እውን ባረኽና። ኣባ ራምዚ 
ዝበሃሉ ወዲ ፍልስጢኤምን ኣባ ረናቶ ዝበሃሉ ኢጣልያው 
ፍራንቸስካውያን ካህናት ብዙሕ ከምዝተሓባበሩዎም ተዓዚብና። 
ድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ኣዳራሽ ተራኺብና ብዛዕባ ኵነታቶም 
ተመያይጥና፣ 
ነቲ ዘዳለውልና ምሳሕ በሊዕና ተመሳጊንና እንደገና ንኢዮሩሳሌም 
ተመለስና። ኣብ ኢየሩሳሌም ኣቶና  እሞ  ቤት  
 

ርክብ ምስ …l VMsï} …l S|r} …mk ¨ÃÂ 



6 

መጽሓፍ ዝበሃል። ናይ ኩምራን ብራናታት ዝዕቀበሉ ሕንጻ ኣቲና 
ተዓዘብና ካብኡ ብሰላም ናብ መዕረፍና ተመለስና።። 
 

ጠቕስታት ወንጌል 
 

ብዛዕባ ፍቕሪ።1ቆሮ 13።1-13; ንሓድሕድኩም ተፋቐሩ 1 ዮሓ 
3።11-24; እምበኣር ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ። ማቴ 
19።1-9፣ 
 
 

ሰንበት። ፳፰ 26 ግንቦት  
 

 

ብ26 ንፈለግ ዮርዳኖስ ወረድና፣ ተሓጺብና ኣብ ገምገም እቲ ሩባ 
መስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕረግና። ካብኡ ተበጊስና ኩምራን ዝበሃል 

ብጊዜ ኢየሱስ ኣይሁዳውያን ፈለስቲ ዝነብሩሉ ዝነበሩ ደብርን 
ብራናታቶም ዘቐምጥሉ ዝነበሩ በዓትታትን ድሕሪ ርኢና፣ 
ብገምገም ምውት ባሕሪ ኣቢልና ናብ እግሪ ዕርዲ ማሳዳ በጻሕና። 
ካብኡ ብተለፈሪካ ናብቲ እቶም ናይ መጨረስታ ኣይሁዳውያን 
ተቓወምቲ ዓሪዶምሉ ዝነበረ ብንጉሥ ሄረዱስ ድማ ዓብይ 
ቤተመንግሥት ተሰሪሑሉ ዝነበረ እምባ ደየብና። ካብኡ ወሪድና 
ንኢየሩሳሌም ክንምለስ ከሎና ናብቲ ምውት ባሕሪ (ጥንቲ 
ከተማታት ሶዶምን ጎሞራን ዝነበርኦ ቦታ) ቀሪብና ተዓዘብናዮ 
ሓጺር ጊዜ ስለዝነበረና ብዕሊ ክንሕጸብ ኣይከኣልናን። 
ኣብ ሞንጎ ኢያሪኮን ኢየሩሳሌምን ነታ ሕያዋይ 
ሳምራዊ ነቲ ቍሱል ሰብ ዝተኸናኸነላ መዕረፊት 
ቦታ እውን ረኣና።። 
 

ጠቕስታት ወንጌል 
 
ዮሓንስ መጥምቕ ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ ከምዝሰበኸን 
ከምዘጠመቐን ሉቃ 3።1-20; ማቴ። 3።1-12; ማር 1።1-8; 
ዮሓ 1።19-28 
መድኃኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዮሓንስ 
ከምዝተጠምቀ  ሉቃ 3።21-22; ማቴ 3።13-17; ማር 1።9-11 
ኃጢኣት ሶዶምን ጎሞራን። ኣብርሃም ዝገበሮ ጸሎትን ። 
ኦሪት ዘፍጥረት። ምዕ 18ን 19ን።። 
 

ሰኑይ። ፲፱ 27 ግንቦት 
 

ለይቲ ናብ ሰኑይ ዘውግሕ ሰዓት 1:30 ኣቢልና ካብ ኢየሩሳሌም 
ንተል ኣቪቭ መዓርፎ ነፈርቲ ተጐዓዝና። ኣብ መገዲ ጸሎትን 
መዝሙርን እናደገምና ከድና። ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ተል ኣቪቭ 
ኣዝዩ ጽዑቕ ፍተሻ ስለዝካየድ ብዙኅ ጊዜ ወሲዱልና። ሰዓት 5 
ናይ ንግሆ ብሉፍታንሳ ንፍራንክፉርት ተበጊስና። ኣብኡ ንገለ 
ሰዓታት ድሕሪ ተጸቢና ከኣ ሰዓት 12:50 ድ.ቀ. ነሥመራ ተበገስና፣ 
ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ኣብ ጅዳ ጠጠው ኢልና ጸኒሕና ብድሓነ 
ሰላም ሰዓት 9:30 ናይ ምሸት ኣሥመራ ኣቶና።። 
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