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ርዓተ ጸሎት ወስግደት  

ዘሰሙነ ማማት 
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ማርቆስ  

ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ ኀቤከ ስምዕዎኬ 

ለእግዚእነ ኲልክሙ አብያተ ክርስቲያናት  

ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ  

መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት  

ኢይምስልክሙ ዘመጻእኩ እሰዓሮሙ ለኦሪት  

ወለነቢያት ወኢ ከመ እንስቶሙ አላ ዳዕሙ  

ዘእንበለ ከመ እፈጽሞሙ ይቤ እግዚእ  

በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ።
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ማቴዎስ  

ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ ኀቤከ ስምዕዎኬ 

ለእግዚእነ ኲልክሙ አብያተ ክርስቲያናት  

ከመ ዘአክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ  

መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት  

አሜን አሜን እብለክሙ እስከ አመ የኀልፍ ሰማይ 

ወምድር የውጣ እንተ አሐቲ ቅፍጸታ ወአሐቲ 

ኅርመታ ኢተኀልፍ እምኦሪት ወእምነቢያት እስከ ሶበ

ኲሉ ይትገበር ወይከውን ይቤ እግዚእ 

ዘበዕብራይስጢ ልሳን በወንጌለ ማቴዎስ ብርሃን 

ዘእምብርሃን።  
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ዮሐንስ  

ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ  

በወንጌል ለዘመሀረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ 

በከመ መሀረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር 

ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ።  
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�ሉቃስ 

ሃሌ ሉያ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ 
ይሜህረነ በወንጌለ ሉቃስ ወባሕቱ ይቀልል ሰማይ 
ወምድር ይኅልፍ እምትደቅ አሐቲ ቃል እምኦሪት።  
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ሃሌ ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌ ሉያ 

ነአምን ነአምን ነአምን ሕማሞ ለዘኢየሐምም ርግዘተ 

ገቦሁ ነአምን ወቅንዋተ እደዊሁ ነአምን ዬ ዬ ዬ  

ነአምን ሞቶ ወትንሣኤሁ። 
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Power, Honour and glory be to you forever and ever. 
። 

Power, Honour and glory be to Emanuel my God forever & ever. 



Power, Honour & Glory be to my lord Jesus Christ forever & ever. 


The Lord is my power and shelter; for you became my 
 redeemer I say with thanks giving. 



The Lord’s Prayer: Our Father... 
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Our father who art in Heaven, hallowed 
he thy name, Thy kingdom come, thy 
will be done in earth as it is in Heaven: 
give us this day our daily bread 



www.ethiopianorthodox.org

    
    
   
    

and forgive us our trespasses as we forgive 
them that trespass against us, and lead us 
not into temptation but deliver us and rescue 
us from all evil for thine is the kingdom, the 
power and the glory forever and ever. Amen.



www.ethiopianorthodox.org



Honour and Glory be to God forever and ever. 

Honour and Glory be to the Holy Trinity forever 
and ever. 


Honour and Glory be to the Life giver forever and 
ever. 


Honour and Glory be to the kingdom forever and 
ever. 
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Honour and Glory be to the commandments 
forever and ever. 




Honour and Glory be to Jesus forever and ever. 


Honour and Glory be to Christ forever and ever. 


Honour and Glory be to his suffering forever and 
ever. 
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Honour and Glory be to the cross 
forever and ever. 



  
Power and Glory and Thanksgiving  
be to my Lord Jesus Christ forever  
and ever. 
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በእንተ ኲሉ ዘገበርኪ ሊተ 

ማርያም ሠናይት ዘታፈቅሪ ምረተ ሶበሰ ትትዓቀቢ ዘዚአየ 
ጢአተ እምኢዮኩ  አተ ሰዓተ። 



በይነዘአ
ቅረብኩ ለኪ ንስቲተ ቃለ ይባቤ እቲ እሙ  በረከተ አፉኪ 
ሙዛተ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተከ 
ፈትት ኢሳይያስ ይቤ። 

ስብት ለኪ ማርያም በልቈ መላእክት ዘአርያም 

ስብት ለኪ ማርያም በልቈ  ጻድቃን ዘገዳም 

ስብት ለኪ ማርያም በልቈ ርደቱ ለዝናም 

ስብት ወክብር ወሰጊድ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ 

ተፈ ኲሉ ዓለም።   



www.ethiopianorthodox.org


ብስተ ይወት ለዘይበል፤ ጽው 
መድኒት ለዘይጸምኦ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባኢነ

ይጽብኡ ዋልታሁ ነሢኦ።

ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ ወመስቀለ ሞቱ 

ቅድሜሁ፤ አዘቅተ ወይን ገቦሁ ቁርባነ አምልኮ ጋሁ፤ 

ያብአነ ቤተ መርዓሁ ውስተ ደብተራሁ አመ ይትጋብ 
ለምሳ ርግዋን ራሁ። 

ለጥብ ጋከ እሴሰዮ ወለነቅአ ደምከ እረውዮ 

በግ ዘቀራንዮ፤ ለላከ እትሜነይ ከመ 

እራዮ ውስተ ሶያ ሱራፊ ለለትየ ደዮ፤ ወበማመ 

ሞትከ አምላካዊ ለቁስልየ አጥዮ። 
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ለጥብ ጋከ እጸግቦ ወለነቅ ደምከ እርቦ  
በግ ርጉዘ ገቦ፤ አይሁዳዊ ከዲ   

አሚነ ላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ እማርያም ዘይቤለከ  

እመቦ፤ ድተ ዓለም ለይድ ከመ ከልብ ርኂቦ። 







ምስለ ደመ ገቦ ወአእጋር    

አማጸንኩ ነፍስየ ውስተ እዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ 
እግዚአ ሰማያት ወምድር። ይትዋቀሡ በእንቲአየ   
ተኰርዖትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገብር ለዳጥ    
ብሩር። 
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ስብት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ 

ስብት ለከ ኢየሱስ ቀዳሴ ጋ ወነፍስ 

ስብት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ 

ስብት ለከ ኢየሱስ ዘኢትስር ንጉ  

ስብት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ 
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ውዘሰበከ
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LITANY PRAYER (The people shall respond after 
each clause: Egzio Tesehalene) 





እግዚኦ ተሣሃለነ






እግዚኦ ተሣሃለነ
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እግዚኦ ተሣሃለነ








እግዚኦ ተሣሃለነ
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እግዚኦ ተሣሃለነ













እግዚኦ ተሣሃለነ





www.ethiopianorthodox.org





እግዚኦ ተሣሃለነ





እግዚኦ ተሣሃለነ






እግዚኦ ተሣሃለነ 
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እግዚኦ ተሣሃለነ










እግዚኦ ተሣሃለነ
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እግዚኦ ተሣሃለነ







እግዚኦ ተሣሃለነ
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እግዚኦ ተሣሃለነ









እግዚኦ ተሣሃለነ
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እግዚኦ ተሣሃለነ





እግዚኦ ተሣሃለነ
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እግዚኦ ተሣሃለነ








እግዚኦ ተሣሃለነ
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Christ our Lord who came down from heaven, 
suffered for us and by his suffering save us. 
 


According to His steadfast love, together we 
praise and exalt his name because he saved 
us.
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ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን።  

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን እብኖዲ ናይናን ኪርያላይሶን።  

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ታስ ናይናን ኪርያላይሶን።  

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስ ናይናን ኪርያላይሶን።  

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስ ናይናን ኪርያላይሶን። 

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርስቶስ ናይናን ኪርያላይሶን። 

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን አማኑኤል ናይናን ኪርያላይሶን። 

ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ትስቡጣ ናይናን ኪርያላይሶን። 

 



www.ethiopianorthodox.org

ጸሎት ዘሠርክ

ሰላም ለኪ መዘግበ ሥርናይ ሰላም ለኪ  

ማርያም እመ አዶናይ ሰላም ለኪ  

ዕንቈ ባሕርይ ሰላም ለኪ  

አንቀጸ አድኅኖ ሰላም ለኪ  

ዐጸደ ተክህኖ ሰላም ለኪ።  

ወለተ ብርሃን ሰላም ለኪ ዘምስለ ሰጊድ በል። 
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  ሰላም ለኪ ምልእተ ጸጋ 

ምልእተ ክብር ወብዕል እንበል ንትጋ  

አምላከ ሰማያዌ ዘወለድኪ በሥጋ። 

  ሰላም ለኪ ታቦተ ሕግ 

አንቀጸ ሥጋኪ ዘበድንግልና ንሡግ 

ሐሊበኪ ጠበወ አበ አእሩግ 

ዘየዐውድዎ ዘወንጌል አፍላግ። 
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  ሰላም ለኪ እግዝእትየ እሙ ለፀሐይ 

ዳግሚት ሰማይ 

መዝገበ ሥርናይ  

ወዘወይን ቀላይ   

ብኪ ወበወልድኪ ይብዕል ነዳይ። 

  ሰላም ለኪ ሐመረ ብዕል 

ሙዳየ ዕፍረት ቢረሌ ጽዱል 

ምዕራፈ ተድላኪ በብሔር ጥሉል 

መልክአ ገጽኪ በአርያም ሥዑል። 
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  ሰላም ለኪ እመ ብርሃን  

ዘወለድኪ ለነ ብሉየ አዝማን 

ለኪ ወለወልድኪ ይገኒ ልሳን። 

  ሰላም ለኪ ሰላማዊት  

ዘበድንግልና ኅትምት 

ወበቅድስና ስርጉት 

ንህብ ዘአስኔት 

ዘሲና ዕፀት። 
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  ሰላም ለኪ ታቦተ ሙሴ 

እምአመ ንእስኪ ዘኢተአምሪ ብእሴ 

ወሐውልተ ስምዕ ዘነቢይ አውሴ 

ለኪ ወለወልድኪ ይደሉ ውዳሴ። 

  ስብሐት ለከ ሀበነ ሰላመከ መምህረ ትሕትና 

  ክርስቶስ ወልደ አምላክ ወሰብእ 

ጊዜ ፍና ሠርክ በዐውደ መብልዕ 

ዘረፈቀ ምስለ አርዳእ ስብሐት ለከ። 
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  ሥጋከ ቅዱስ ለወጢነ ሐዲስ ሥርዓት 

እንተ ወሀብኮሙ ለሐዋርያት 

ድኅረ በልዑ ፍሥሓ ኦሪት ስብሐት ለከ። 

  እምሥጢርከ ይንሥኡ ኀበ ሐዋርያት ኀብሩ 

እንተ ወሀብኮሙ እምድኅረ ተደሩ 

ተዝካረከ ከመ ይግበሩ ስብሐት ለከ። 

በእንተ ይሁዳ ዘትቤ ያገብአኒ አሐዱ 

ተስእሎተ ዝንቱ ነገር ለእለ ፈቀዱ 

ዘአርአይከ ርደተ እዱ ስብሐት ለከ። 
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  ለውእቱ ብእሲ እንተ አፍቀረ እበደ። 

እምኀየሶ ሶበ ኢተወልደ 

ያግብአከ ጊዜ ፈቀደ ስብሐት ለከ። 

  በዛቲ ሰዓት በአእዳወ ክልኤ ጻድቃን 

እንተ ተገነዝከ በአምሳለ በድን 

ኢየሱስ መንሥኤ ሙታን ስብሐት ለከ። 

ዘንተ ኲሎ በእንተ ፍቅረ ሰብእ ዘኮንከ 

ለሕማም ወሞት እስከ በጻሕከ 

ይእዜኒ ተወከፍ ነግሀ ወሠርከ 

ስብሐታተ ዘናቄርብ ለከ። 
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 ግናይ ለክሙ ሥሉስ ቅዱስ መገብተ ሰብዓቱ ሀብታት

ዘትሁብ ዐስበ በሠርከ ዕለት 

ለቀደምት ወለደኃርት ግናይ ለክሙ። 

  ውስተ መዓርጋት ዐሠርቱ ዘአግባእክሙ ፀሐየ 

ሶበ ኀቤክሙ ጊዜ ሠርክ ጸለየ 

ሕዝቅያስ እንተ ደወየ ግናይ ለክሙ። 

ጊዜ ጸልዮ ሥላሴ በአእዛነ መንፈስ ዕፁብ 

እለ ትሰምዑ ለኆሳስ ልብ 

ወትጸመሙ ብዝኀ ንባብ ግናይ ለክሙ። 
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 በይነ ሲሳዩ ሥጋዊ ወመንፈሳዊ ሲሳዩ 

ለዘርኀበ ሰብእ በጌጋዩ 

ሥላሴ ዘትኄልዩ ግናይ ለክሙ። 

  ጊዜ ፍና ሠርክ ዳዊት አመ ውስተ ናሕስ ቆመ 

ሠለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ 

ዘመሐርክምዎ ለዳዊት ቅድመ 

መሐሩኒ ሥላሴ ዳግመ። 

ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ በል። 
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ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ። 








 

         

  


