ሥርዒተ ጸልት ዘሆሣዕና
 ተአምር ምስ ተነበ፦

 ዋዜማ ምንባብ

ምስባክ

ዕብ. 8፡1-ፍጻሜ
መዝ. 117/118

1ይ ዮሓ. 1፡4-ፍጻሜ

ቡሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ፡ ባረክናክሙ እምቤተ
እግዚአብሔር ፡ እግዚአብሔር እግዚእ አስተርአየ ሇነ።

ግብ. ሓዋ. 8፡26-ፍጻሜ
ምስባክ
መዝ. 80/81፡3

ወንጌሌ
ለቃ. 19፡1-10

ንፍሑ ቀርነ በዕሇተ ሠርቅ፡ በእምርት ዕሇት በዒሌነ፡ እስመ
ሥርዒቱ ሇእስራኤሌ ውእቱ።

 ኣብ ጊዜ ዐዯት ቤተ መቅዯስ
ምስባክ

ወንጌሌ
ዮሓ. 12፡1-11

መዝ. 121/122

 መዝሙር ዘላሉት ሆሣዕና

ተፈሣሕኩ እስመ ይቤለኒ ቤተ እግዚአብሔር ነሐውር።
ወቆማ እገሪነ ውስተ አዕፃዱኪ ኢየሩሳላም። ኢየሩሳላምሰ
ሕንፅት ከመ ሀገር።

‚ ወእንዘ ሰሙን በዒሇ ፋሲካ ቀርቡ አርዲኢሁ ሇአምሊከ ጻድቅ
ኀበ ዯብረ ዘይት ሙራዯ ዒቀብ ሀገረ እግዚአብሔር።
ወተቀበሌዎ ሕዝብ ብዙኃን አዕሩግ ወሕፃናት ነሢኦሙ አዕፁቀ
በቀሌት። እንዘ ይብለ ሆሣዕና በአርያም ተፅዑኖ ዱበ ዕዋሌ
ቦአ ሀገረ ኢየሩሳላም፡ በትፍሥሕት ወበኃሤት። ይሁቦሙ
ኃይሇ ወሥሌጣነ።
ምሌጣን
እንዘ ይብለ ሆሣዕና በአርያም፡ ተፅዑኖ ዱበ ዕዋሌ ቦአ ሀገረ
ኢየሩሳላም። በትፍሥሕት ወበኃሤት። ይሁቦም ኃይሇ
ወሥሌጣነ።
ሰሊም

ወንጌሌ
ማቴ. 20፡29-ፍጻሜ
ምስባክ
መዝ. 9/10
ዘምሩ ሇእግዚአብሔር ዘየኀድር ውስተ ጽዮን፡ ወንግርዎሙ
ሇአሕዛብ ምግባሮ። እስመ ተዘከረ ዘይትኀሠሥ ዯሞሙ።
ወንጌሌ
ማር. 10፡46-ፍጻሜ

ተበሃለ ሕዝቡ በበይናቲሆሙ እንዘ ይብለ አይ ውእቱ ዝንቱ
ንጉሠ ስብሐት ቦአ ሀገረ ኢየሩሳላም በፍሥሓ ወበሰሊም።

ምስባክ
መዝ. 117/118

ምሌጣን
በፍሥሐ ወበሰሊም ቦአ ሀገረ ኢየሩሳላም።

ግበሩ በዒሇ በትፍሥሕት በኀበ እሇ ያስተሐምምዎ፡ እስከ
አቅርንቲሁ ሇምሥዋዕ፡ አምሊኪየ አንተ እገኒ ሇከ።
ወንጌሌ
ለቃ. 18፡35-ፍጻሜ

ምስባክ

 ናብ ሸነኽ ዯቡብ ይዘሩ

መዝ. 67/68

ምስባክ

ሀቡ አኯቴተ ሇእግዚአብሔር ፡ ሊዕሇ እስራኤሌ ዒቢይ
ስብሐቲሁ፡ ወኃይለሂ እስከ ዯመናት።
ወንጌሌ

መዝ. 8/9
እምአፈ ዯቂቅ ወሕፃናት አስተዲልከ ስብሐተ፡ በእንተ ጸሊኢ፡
ከመ ትንሥቶ ሇጸሊኢ ወሇገፋዑ።

ማቴ. 9፡26-ፍጻሜ

ወንጌሌ

 መዝሙር ዘምዕዋድ

ማር. 11፡1-11

መራሒ ይበሌ፦ ‚ኒ አርእዩነ ፍኖቶ ወንሑር ቤቶ እስመ
እምጽዮን ይወፅእ ሕግ ወቃሇ እግዚአብሔር እምኢየሩሳላም
ንሳሇማ ሇመድኃኒትነ በትፍሥሕት ተቀበሌዋ ሇታቦት እስመ
ዋካ ይእቲ ወብርሃን።‛

መዝሙር
‚ያ፡ በ፮ቱ፡ ወትቤ ጽዮን አርኅዉ ሉተ አናቅጸ ይባኡ ሕዝብ
ብዙኃን ወያእትቱ እብነ እምፍኖት ሇንጉሥ ሇወሌዯ ዲዊት
ንጉሦሙ ሇእስራኤሌ ውእቱ ይብለ ሆሣዕና በአርያም።

ምሌጣን
ንሳሇማ ሇመድኃኒትነ በትፍሥሕት ተቀበሌዋ ሇታቦት እስመ
ዋካ ይእቲ ወብርሃን።
ሕዝቢ ይበለ፡- እስመ ዋካ ይእቲ ወብርሃን። ዋካ ይእቲ
ወብርሃን።
ምስባክ

ምሌጣን
ወያእትቱ እብነ እምፍኖት ሇንጉሥ ሇወሌዯ ዲዊት ንጉሦሙ
ሇእስራኤሌ ውእቱ ይብለ ሆሣዕና በአርያም።
ሕዝቢ ይብለ፦ ሆሣዕና በአርያም። ይብለ ሆሣዕና በአርያም።
 ናብ ሸነኽ ምሥራቅ ይዘሩ
ምስባክ

መዝ. 80/81
ንፍሑ ቀርነ በዕሇተ ሠርቅ፡ በእምርት ዕሇት በዒሌነ፡ እስመ
ሥርዒቱ ሇእስራኤሌ ውእቱ።
ወንጌሌ

መዝ. 112/113
እምሥራቀ ፀሐይ እስከ ነዒረብ፡ ይትአኯት ስሙ
ሇእግዚአብሔር፡ ሌዐሌ እግዚአብሔር መሌዕሌተ ኵለ
አሕዛብ።

ማቴ. 21፡1-17
ወንጌሌ
መዝሙር
ለቃ. 19፡28-ፍጻሜ
‚ዩ፡ በ፮ቱ ፡ ሰመያ አብርሃም ወይቤሊ ዛቲ ዕሇት በዒሇ
እግዚአብሔር ንፍሑ ቀርነ በዕሇተ ሠርቅ በእምርት ዕሇት
በዒሌነ ሶበ ተዘከርናሃ ሇጽዮን።
ምሌጣን
ንፍሑ ቀርነ በዕሇተ ሠርቅ በእምርት ዕሇት በዒሌነ ሶበ
ተዘከርናሃ ሇጽዮን።

መዝሙር
‚ያ፡ በ፮ቱ፡ ባረኮ ያዕቆብ ሇይሁዲ ወሌደ ወይቤል ሀል ንጉሥ
ዘይወፅእ እምኔከ ዘየሐፅብ በወይን ሌብሶ ወበዯመ አስካሇ
ሰንደኖ ንጉሦሙ ሇእስራኤሌ ውእቱ ይብለ ሆሣዕና
በአርያም።
ምሌጣን

ሕዝቢ ይበለ፦ ሶበ ተዘከርናሃ ሇጽዮን። ሶበ ተዘከርናሃ
ሇጽዮን።

ዘየሐፅብ በወይን ሌብሶ ወበዯመ አስካሇ ሰንደኖ ንጉሦሙ
ሇእስራኤሌ ውእቱ ይብለ ሆሣዕና በአርያም።
ሕዝቢ ይብለ፡- ይብለ ሆሣዕና በአርያም። ይብለ ሆሣዕና
በአርያም።

 ናብ ሸነኽ ሰሜን ይዘሩ

 ዘቅዲሴ ምንባብ
ምስባክ

ዕብ. 9፡11-ፍጻሜ

መዝ. 147/148

1ይ ጴጥ. 4፡1-11

ትሴብሖ ኢየሩሳላም ሇእግዚአብሔር ፡ ወሰብሕዮ ሇአምሊክኪ
ጽዮን፡ እስመ አፅንዏ መናሥግተ ኆኀትኪ።

ግብ.ሓዋ. 28፡17-23

ወንጌሌ
ዮሐ. 12፡12-19
መዝሙር
‚ዮ፣ በ፪ቱ ፡ ባኡ ውስተ ሀገር ወበዊአክሙ ትረክቡ ዕዋሇ
አድግ እሡረ ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሉተ።

ምስባክ
መዝ. 117/118
ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ፡ ባረክናክሙ እምቤተ
እግዚአብሔር፡ እግዚአብሔር እግዚእ አስተርአየ ሇነ።
ወንጌሌ
ዮሐ. 5፡15-29

ምሌጣን
ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሉተ። ፍትሕዎ ወአምጽእዎ ሉተ።
ሰሊም
‚ዩ፡ በ፩ደ ፡ አሌጺቆ ኢየሱስ ኢየሩሳላም ርእያ ሇሀገር ወይቤሊ
ሶበ ተአምሪ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ በጽሐ ብርሃንኪ ዮም
ሰሊምኪ።
ምሌጣን
ወይቤሊ ሶበ ተአምሪ ጽዮን ነዋ ንጉሥኪ በጽሐ ብርሃንኪ ዮም
ሰሊምኪ። ተፈሥሒ በሕዝብኪ። ዮ፡ ይትኀፈሩ ጸሊእትኪ። ዮ፡
ሰሊምኪ ሰሊምኪ ዮም ሰሊምኪ።

ጸልተ ቅዲሴ ንምጅማር እቲ ካህን ኆኅተ ቤተ መቅዯስ
ብውሽጢ ኾይኑ ይዒጽዎ።
ሠራዑ ዱያቆን ድማ ኣብ ኣፍዯገ ቤተ መቅዯስ ቆይሙ፡፡
‘አርኅዉ ኆኀተ መኳንንት፡ አርኅው ኆኀተ መኳንንት፡
አርኅዉ ኆኀተ መኳንንት።’ ምስ በሇ
እቲ ካህን ድማ ብውሽጢ ኾይኑ ‘መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ
ስብሐት፡ መኑ ውእቱ ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት። መኑ ውእቱ
ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት።’ ይብሌ።
ዯጊሙ እቲ ዱያቆን፦ ‘እግዚአብሔር አምሊከ ኃያሊን ውእቱ
ዝንቱ ንጉሠ ስብሐት፡አርኅዉ ኆኀተ መኳንንት’ ይብሌ።
ነቲ ዱያቆን እናኸፈተለ ‘ይባእ ንጉሠ ስብሐት። ይባእ አምሊከ
ምሕረት።’ ይብሌ።

ቅዲሴ
ቅዲሴ ዘጎርጎርዮስ።
ድኅሪ ጸልተ ቅዲሴ፡ ናይቶም ቅድም ዝዒረፉን ኣብ ሰሙነ
ሕማማት ዝዒርፉን ጸልተ ፍትሓት ይበጽሕ።
በዝ ተፈጸመ ሥርዒተ ጸልት ዘሆሳዕና።






