ግጻዌ ዘሰናብት ምስለ አርእስተ መዝሙር
ወርኀ ግንቦት - ሰኔ 2011 ዓ.ም.

4 ግንቦት

አርእስተ መዝሙር

ዘቅዲሴ ምንባብ

ምስባክ

ቅዲሴ

ወበእሑዴ ሰንበት

1ይ ቆሮ. 15፡1-15

መዝ. 11/12

ቅዲሴ ዘዱዮስቆሮስ።

1ይ ጴጥ. 1፡1-9

ይእዜ እትነሣእ ይቤ
እግዚአብሔር፡ እሬሲ
መዴኃኒተ ወአግህዴ ቦቱ፡
ቃለ እግዚአብሔር ቃል
ንጹሕ።

ግብ. ሐዋ. 5፡29-33
ዮሓ. 20፡1-18

11 ግንቦት

ተንሥአ ወአንሥአ ኵሎ
ሙታን

ቇላ. 3፡1-11

መዝ. 3

1ይ ጴጥ. 3፡15-ፍጻሜ

አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ።
ወተንሣእኩ እስመ
እግዚአብሔር አንሥአኒ።
ኢይፇርህ እምአእላፍ
አሕዛብ።

ግብ. ሐዋ. 13፡26-42
ሉቃ. 24፡33-40

ቅዲሴ ዘዱዮስቆሮስ።

18 ግንቦት

አርእስተ መዝሙር

ዘቅዲሴ ምንባብ

ምስባክ

አርአየ ሥልጣኖ ላዕለ ሞት

2ይ ቆሮ. 15፡50-ፍጻሜ

መዝ. 106/107

1ይ ዮሓ. 3፡13-ፍጻሜ
ግብ. ሐዋ. 2፡22-32
ዮሓ. 21፡15-ፍጻሜ

25 ግንቦት

ይትፌሣሕ ሰማይ

1ይ ቆሮ. 15፡20-41
1ይ ጴጥ. 3፡15-ፍጻሜ
ግብ. ሐዋ. 2፡22-36
ዮሓ. 20፡1-18

ቅዲሴ
ቅዲሴ ዘዱዮስቆሮስ

ንግሩ ለእግዚአብሔር
ምሕረቶ፡ ወመንክሮሂ
ለዕጓለ እመሕያው፡ እስመ
ሰበረ ኆኀተ ብርት።

መዝ. 77፡78
ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ
ዘንቃሕ እምንዋም፡ ወከመ
ኃያል ወኅዲገ ወይን፡ ወቀተለ
ፆሮ በዴኅሬሁ።
ዓዱ መዝ. 117/118
ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ
እግዚአብሔር፡ ንትፇሣሕ
ወንትኃሠይ ባቲ፡
ኦ እግዚኦ አዴኅንሶ።

ቅዲሴ ዘዱዮስቆሮስ

አርእስተ መዝሙር

02 ሰነ

በሰንበት ዏርገ ሐመረ ገሠፀ
ባሕረ

ዘቅዲሴ ምንባብ
ሮሜ 10፡1-13
1ይ ጴጥ. 2፡20-ፍጻሜ
ግብ. ሐዋ. 1፡6-11
ዮሓ. 14፡1-12

09 ሰነ

ይትፌሣሕ ሰማይ

1ይ ቆሮ. 15፡20-41
1ይ ጴጥ. 3፡15-ፍጻሜ
ግብ. ሐዋ. 2፡22-36
ዮሓ. 20፡1-18

ምስባክ
መዝ. 67/68

ቅዲሴ
ቅዲሴ ዘዱዮስቆሮስ

ነገሥተ ምዴር ሰብሕዎ
ለእግዚአብሔር፡ ወዘምሩ
ለአምላክነ፡ ዘምሩ
ለእግዚአብሔር ዘዓርገ
ውስተ ሰማይ።

መዝ. 77፡78
ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ
ዘንቃሕ እምንዋም፡ ወከመ
ኃይል ወኅዴገ ወይን፡ ወቀተለ
ፆሮ በዴኅሬሁ።

መዝ. 117/118
ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ
እግዚአብሔር፡ ንትፇሣሕ
ወንትኃሠይ ባቲ፡
ኦ እግዚኦ አዴኅንሶ።

ቅዲሴ ዘዱዮስቆሮስ

አርእስተ መዝሙር

16 ሰነ

ወረዯ መንፇስ ቅዴስ

ዘቅዲሴ ምንባብ

ምስባክ

1ይ ቆሮ. 12፡1-13

መዝ. 50/51

1ይ ዮሓ. 4፡1-9

ልበ ንጹሐ ፍጥር ሊተ
እግዚአ፡ መንፇሰ ርቱዏ
ሐዴስ ውስተ ከርሥየ፡
ኢትግዴፇኒ እምቅዴመ
ገጽከ።

ግብ. ሐዋ. 2፡1-18
ዮሓ. 14፡12-ፍጻሜ

ቅዲሴ
ቅዲሴ ዘዱዮስቆሮስ

ዓዱ መዝ. 50/51
ወመንፇሰከ ቅደሰ
ኢታውፅእ እምላዕሌየ፡
ዕሥየኒ ፍሥሐ
ወአዴኅኖተከ፡ ወበመንፇሰ
አዚዝ አፅንዓኒ።

23 ሰኔ

ናክብር ሰንበቶ

ሮሜ 2፡1-12
3ይ ዮሓ. 1፡1-ፍጻሜ
ግብ. ሐዋ. 14፡20-ፍጻሜ
ማቴ. 22፡1-16

መዝ. 85/86
አንተሰ እግዚኦ መሐሪ
ወመስተሣህል፡ ርኁቀ
መዓት ወብዙኅ ምሕረት
ወጻዴቅ፡ ነጽር ላዕሌየ
ወተሣሀለኒ።

ቅዲሴ ዘእግዚእ

አርእስተ መዝሙር

30 ሰኔ

ዴምፀ እገሪሁ ለዝናም

ዘቅዲሴ ምንባብ

ምስባክ

ዕብ. 6፡7-ፍጻሜ

መዝ. 146/147

ያዕ. 5፡12-ፍጻሜ

ዘይገለብቦ ለሰማይ
በዯመና፡

ግብ. ሐዋ. 27፡6-15
ሉቃ. 8፡1-21

ወያስተዳሉ ክረምተ
ለምዴር፡
ዘያበቍል ሣዕረ ውስተ
አዴባር።

ቅዲሴ
ቅዲሴ ዘኤጲፋንዮስ

