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                         ናይ ዕለቱ ወንጌል፡ ዮሓ፡ 21፡15-ፍ 

ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ  ጥብርያዶስ ን3ይ ጊዜ ንደቀ 
መዛሙርቱ ተገልጸሎም። 

1ድሕርዚ ኸኣ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ 
ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ ተገልጸሎም በዚ ኸምዚውን 
ተራእዮም 2 ስምኦን ጴጥሮስን ዲዲሞስ ዚብልዎ ቶማስን 
ናትናኤል በዓል ቃና ገሊላን ደቂ ዘብዴዎስን ክልተ ኻልኦት 
ከኣ ካብ ደቀ መዛሙርቱን (ሉቃስን ኒቆዲሞስን) ብሓደ 
ነበሩ።  

3 ስምኦን ጴጥሮስ ድማ ኣነስ ዓሳ ኽገፍፍ ክኸይድ እየ 
በሎም። ንሳቶም ከኣ ንሕና ውን ምሳኻ ንኸይድ በልዎ። 
ወጺኦም ናብ ጃልባ ኣተዉ በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ እኳ 
ኣይሐዙን። 4 ምድሪ ምስ ወግሔ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ደው 
በለ። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ግና ኢየሱስ ምዃኑ 
ኣይፈለጡን።  

5 ኢየሱስ ከኣ ደቀይ ገለ ዚብላዕዶ አሎኩም፧ በሎም። 
ንሳቶም ካኣ የብልናን ኢሎም መለስሉ። 6 ንሱ ኸኣ ነቲ 
መርበብ ናብ የማን ጃልባ ኣቢልኩም ደርብይዎ እሞ 
ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ ብዝሒ 
እቲ ዓሳ እተላዕለ ምስሓቡ ሰኣኑ። 

 7 እቲ ኢየሱስ ዜፍቅሮ ወደ መዝሙር ከኣ ንጴጥሮስ 
ጐይታና እምበር እዩ በሎ። ስምኦን ጴጥሮስ ድማ ጐይታ 
ምዃኑ ምስ ሰምዐ ጥራዩ ነበረ እሞ ክዳኑ ተዐጢቑ ናብ ባሕሪ 
ዘለለ።  

8 እቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርቲ ድማ ካብ ምድሪ ኣስታት 
ክልተ ሚእቲ እመት ጥራይ ርሒቖም ነበሩ እሞ ነቲ ዓሳ 
ዝመልአ መርበብ እናሰሐብዎ ብጃልባ መጹ። 9 ናብ ምድሪ 
ምስ ወረዱ ኸኣ ጓህርን ዓሳ ኣብ ልዕሊኡን እንጌራ ረኣዩ።  

10 ኢየሱስ ከኣ ካብዚ ሕጂ ዝገፈፍኩምዎ ዓሳ ኣምጽኡ 
በሎም።11 ስምኦን ጴጥሮስ ናብታ ጃልባ ኣትዩ ነቲ ሚእትን 
ሓምሳን ሰለሰትን ገዘፍቲ ዓሳ ዝመልአ መርበብ ናብ ምድሪ 
ጓተቶ። ክሳዕ ክንድዚ ብዙሓት ክንሶምሲ እቲ መርበብ 
ኣይተቐደን። 

መግለጺ፡ መርበብ ናይ ወንጌል፡ ባሕሪ ናይ ’ዚ ዓለም፡          150 

ዓሳ ናይ ምእመናን፡3 ናይ ሥላሴ ምሳሌ እዮም።(ሓዋርያት ድማ ንደቂ 

ኣዳም ካብ ሓጢኣትን ኣምልኾ ጣዖትን ከም ዘውጽኡ ዘመልክት እዩ)      

12 ኢየሱስ ድማ ንዑ ተመስሑ በሎም። እቶም ደቀ 
መዛሙርቲ ኸኣ ጐይታ ምዃኑ ስለ ዝፈለጡ ካባታቶም ሓደ 
እኳ ንስኻ መን ኢኻ፧ ኢሉ ኺሐቶ ዝደፈረ የልቦን። 13 
ኢየሱስ መጺኡ ነቲ እንጌራ ኣልዒሉ ሀቦም ከምኡውን ነቲ 
ዓሳ። 14 ኢየሱስ ድሕሪ ኻብ ምዉታት ምትንሳኡ ንደቀ 
መዛሙርቱ እተገልጸሎም እዚ ንሳልሳይ ጊዜኡ እዩ።  

15 ምስ ተመስሑ ኸኣ ኢየሱስ ንስምኦን ጴጥሮስ ስምኦን 
ወዲ ዮና ካብ እዚኣቶም ኣብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ፧ በሎ። 
ንሱ ኸኣ እወ ጐይታይ ኣነ ኸም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ 
አሎኻ በሎ። ንሱ ኻኣ ኣባጊዐይ ሓሉ ዕያውተይ ኣብልዕ... 
ወዘተ ብማለት ሓለዋ ምእመናንን ምምጋብ ቃለ 
እግዚኣብሔርን ... ወዘተ ሓላፍነቱ ምዃኑ ኣገንዘቦ። 

5ይ ሰንበት - ዘመነ ትንሣኤ  



 

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) 

 መድኃኒና አሀ ሰላምካ ሃበነ  (2) ሰላምካ ሃበና  (3) መድኃኒና  
ኣክሊሎሙ ለሰማዕት ሲመቶሙ ለሓዋርያት (2) ነያ ጽዮን መድሓኒት (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 ኣብ ጸሎተ ቅዳሴ    
 
 
 
 
 
 
 
 

                
 
  ናይ ዕለቱ ምንባባት 
ሮሜ፡6፡1-15፡  
1ይ.ጴጥ፡4፡4-12፡፡  
ግብ.ሓ.23፡15-22። 

 
ምስባክ 
እስመ ሰበረ ኆኀተ ብርት ፡ 
ወቀጥቀጠ መናስግተ ዘሓጺን፡ 
ወተወክፎሙ እምፍኖተ ጌጋዮሙ። 

 
 
           ወንጌል፡ ዮሓ፡ዮሓ፡21፡፡15-ፍ። 
 
        


