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                  ናይ ዕለቱ ወንጌል ሉቃስ 24፡13-35 

           ካብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ኤማሁስ 

13 እንሆ ኸኣ በታ መዓልቲ እቲኣ ኽልተ ኻባታቶም ደቀ 
መዛሙርቱ ካብ የሩሳሌም ስሳ እስታድዮስ (11. ኪ.ሜ)
ዝምርሓቓ ኤማሁስ ናብ እትብሃል ዓዲ ይኸዱ ነበሩ።
(ሉቃስን ቀለዮጳን)14 ንሳቶም ከኣ በቲ ዝዀነ ነገር ዅሉ  
ንሓድሕዶም ይዛራረቡ ነበሩ። 15 ንሳቶም ኪዛራረቡን 
ኪማራመሩን ከለዉ ኢየሱስ ባዕሉ ሕውስ ኢሉ ምሳታቶም 
ከደ። 16 ከየለልይዎ ግና ኣዒንቶም ተሰዊረን ነበራ። 17 ንሱ 
ድማ እዚ እናኸድኩምን እናጐሃኹምን ንሓድሕድኩም 
እትዛራረብዎ ዘሎኹም ዘረባስ እንታይ እዩ፧ በሎም።  

18 እቲ ሐደ ካብኦም ቀለዮጳ ዝስሙ በዘን መዓልትታት 
እዚኣተን ነዚ ኣብ የሩሳሌም ዝዀነ ነገር ዘይትፈልጥሲ ጋሻ 
ዲኻ በሎ ጐይታ ኻኣ እንታይ እዩ፧ በሎም። 19 እዚ ናይ 
ኢየሱስ ናዝራዊ ነገር፡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኵሉ ህዝብን 
ብግብርን ብቃልን ከኣሊ ነብዪ ዝነበረ ሰብኣይ፡ 20 
ሊቃውንቲ ኻህናትን ዓበይትናን ንፍርዲ ሞት ኣሕሊፎም 
ከም ዝሃብዎን ከም ዝሰቐልዎን 21 ንሕና ግና እቲ 
ንእስራኤል ዜድሕን ንሱ እዩ፡ ኢልና ተስፋ ንገብር ኔርና። 
ምስናይ እዚ ዅሉ ኸኣ እዚ ኻብ ዚኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ 
መዓልቲ እያ። 

 22 ግናኸ ካባታትና ኣንስቲ ናብ መቓብር ኣንጊሀን ነበራ 
እሞ ዘገርም ነገራና። 23 ሥጋኡ ምስ ሰኣና ኸኣ፡ ህያው 
ምዃኑ ዝነገርወን ራእይ መላእኽቲ ኸም ዝረኣያ መጺኤን 
ነገራና።  

24 ካባና ገለ ሰባት ናብ መቓብር ከዱ፡ ከምቲ እተን ኣንስቲ 
ዝበላኦ ዀይኑ ድማ ረኸብዎ፡ ንእኡ ግና ኣይረኣይዎን። 25 
ንሱ ድማ ኣቱም ነብያት ብተዛረብዎ ዅሉ ንምእማን ልቦም 
ዝደንጐየ ዓያሱ፡ 26 ክርስቶስ እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ኺጸግብ 
እሞ ናብ ክብረቱ ኺኣቱ ናይ ግዲ ደይኰነን፧ በሎም። 27 
ካብ ሙሴን ኵሎም ነብያትን ሒዙ ኸኣ እቲ ብዛዕባኡ ኣብ 
ኵሉ ጽሑፋት ዘሎ ኺትርጕመሎም ጀመረ።  

28 ናብታ ዚኸድዋ ዘለዉ ዓዲ ምስ ቀረቡ ኸኣ፡ ከም ዚሐልፍ 
መሰለ። 29 ንሳቶም ግና መስዩ እዩ፡ ጸሓይውን ዓሪባ እያ 
እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ለመንዎ። ንሱ ኸኣ ምሳታቶም 
ኪሐድር ኣተወ። 30  ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ 
እንጌራ ኣልዒሉ ባረኸ ቈሪሱውን ሃቦም። 31 ሽዑ ኣዒንቶም 
ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ። ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ።  

32 ንሓድሕዶም ከኣ እቲ ኣብ መገዲ ኺዛረበናን እተን 
ጽሑፋት ኪትርጕመልና ከሎዶ ግዳ ልብና ይነደና 
ኣይነበረን ተባሃሃሉ። 33 በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ 
ኢየሩሳሌም ተመልሱ።ነቶም ዓሰርተው ሓደን ነቶም 
ምሳታቶም ዘለዉን ከኣ ተኣኪቦም ረኸብዎም።  

34 ንሳቶም ከኣ ጐይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምኦን እኳ 
ተራእይዎ በሉ። 35 እቶም ካልኦት ድማ፡ እቲ ኣብ መገዲ 
ዝዀነን እንጌራ ምስ ቈረሰ ኸኣ ከመይ ከም ዘለልይዎን 
ነገርዎም።  

ብድሕሪ’ዚ ጐይታ ሰላም ነዓኹም ይኹን በሎም...ስለ ዝተጠራጠሩ ካኣ ምስኦም 

በልዐ፡ሉቃ፡24፡36) ንሕናኸ ንእግዚኣብሔር ብኸመይ ንፈልጦ? 

ዘመነ ትንሣኤ - 3ይ ሰንበት   



 

ር/ደ/ ሊ/መ/ ቀሲስ  ኣፈወርቅ ገ/ኣምላክ 

ልሳነ ቅዱስ 

ሚካኤል 

ክፍሊ መንፈሳዊ ትምህርትን ስነ ጽሑፍን 

ናይ ዕለቱ መዝሙር 
ኢትግድፈነ ወኢትመንነነ  (2) ኣምላከ ሰላም ተራድኣነ (2) 

   ይረድኣነ ኣምላክነ ኣምላክነ ወመድሓኒነ (2) ኣምላክነሰ ኣምላክ ኣድሕኖ ስብሓት ለኣብ ስብሓት ለወልድ ስብሓት ለመንፈስ ቅዱስ (2) 
ስምዓና ኣምላኽና ከም’ቶም ኣቦታትና ተለመነና (2)  ንስኻ ኢኻ ለዋህ ኣምላኽና (2)  

   
 

 ልዑል እግዚኣብሔር ንኹሉ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ንቤተ ክርስትያን ዕቤትን ጽንዓትን ይሃበና ኣሜን! 
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         ዕለታዊ ድራር ነፍሲ ንሕይወት ቀዳሲ 

 
                      ትግርኛ  በስመ ኣብ 
 

       ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ 
ኣምላኽ ስም ፡ብቅድስት ሥላሴ እናኣመንኩን 
እናተማሕጸንኩን ኣብ ቅድሚ እዛ ኣደይ ዝኾነት 
ቅድስት ቤተ ክርስትያን ሰይጣን እኽሕደካ ኣሎኹ። 
 
    ንሳ’ውን ናይ ዘለዓለም ጸግዐይ ምስክረይ  
     ዝኾነት ማርያም እያ ኣሜን። 

                                             
                         
                  
                         ትግርኛ  ነኣኵተከ 
    

       ኦ ጐይታ ነመስግነካን ነኽብረካን ኣሎና፡ ኦ 
ጐይታ ኣሚና ንግዝኣካ ኣሎና፡ ንቅዱስ ስምካ’ውን 
ንግዛኣካ ኣሎና፡ ናይ ኩሉ ብርኪ ዚሰግደልካ፡ ናይ 
ኵሉ ልሳን ዚግዝኣልካ ጐይታ ንሰግደልካ ኣሎና ናይ 
ኣማልኽቲ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ፡ ናይ ጐይቶት 
ጐይታ፡  

 
    ናይ ነገሥታት ንጉሥ ንስኻ ኢኻ፡ ናይ ኩሉ 

ሥጋን ናይ ኵላ ነፍስን ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ፡ ክቡርን 
ምስጉንን ወድኻ ንስኻትኩምሲ ክትጽልዩ ከሎኹም 
ከምዚ በሉ እናበለ ከም ዝመሃረና ከምዚ ኢልና 
ንጽውዓካ ኣሎና ኣሜን።  

 ማሕበራዊ ጸሎት 
 ጸሎተ ቅዳሴ   

 
 
 
 
 
 
 
 

                 ናይ ዕለቱ ምንባባት 
 
2ይ.ቆሮ፡5፡11-ፍ፡  
2ይ.ጴጥ፡3፡14-ፍ፡  
ግብ.ሓ.21፡31-ፍ። 

 
ምስባክ 
 
ይእዜ እትነሣእ ይቤ እግዚኣብሔር፡ 
እሬሲ መድሓኒተ ወኣግህድ ቦቱ፡ 
ቃለ እግዚኣብሔር ቃል ንጹሕ፡መዝ፡12፡5፡ 

 
 
           ወንጌል፡ ሉቃ፡24፡13-35። 
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