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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 
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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.
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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።   
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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
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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

 





www.ethiopianorthodox.org



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። 
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ዘነግህ  

ሰላም ለኪ ዳግሚት ሰማይ ሰላም ለኪ  

ማርያም ሙፃአ ፀሐይ ሰላም ለኪ።  

አንቀጸ መድኃኒት ሰላም ለኪ  

ሙዳየ ዕፍረት ሰላም ለኪ  

ገነተ ትፍሥሕት ሰላም ለኪ 

እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ።  

ዘምስለ ሰጊድ ንኤምኀኪ 

ለባርኮትነ ስፍሒ እዴኪ 

ጸሎተነ ወስእለተነ ማርያም ባርኪ። 
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ወኪያነኒ እሞተ ሙስና መሐኪ  

ጸዳለ ወልዲኪ ዲቤነ ይዋኪ 

ጸልዪ ውስተ ማኅበርነ ኢይባእ ሀዋኪ።  

ሰላም ለኪ ቤተ ክርስቲያን እምየ ዘትጼንዊ መጽርየ  

ብኪ ጸናዕኩ እምከርሠ እምየ  

ቤተ ክርስቲያን አክሊለ ርእስየ ሰላም ለኪ።  

ቤተ ክርስቲያን ብሂል ነፍሰ ክርስቲያን ብሂል 

እንተ ቀደሰኪ ደመ ወልድ ጥሉል 

ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ ልዑል ሰላም ለኪ። 
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  መሠረትኪ ሳውል ወጠፈርኪ ኬፋ 

ወአናቅጽኪ ነቢያተ አልፋ 

ቤተ ክርስቲያን ጸጋዊተ ተስፋ ሰላም ለኪ።  

አሕዛብ ወሕዝብ ይሰግዱ ለኪ 

ወይትመሐለሉ በቅድመ ገጽኪ  

ቤተ ክርስቲያን ማኅደረ መላኪ ሰላም ለኪ።  

በሐኪ በሐኪ ቤተ ክርስቲያን እምነ 

ግበሪ ሰላመ ማእከሌነ 

እምኀይለ ጸላኢ ወዐር ዕቀቢ ኪያነ 

ትንባሌኪ የሀሉ ምስሌነ ሰላም ለኪ። 



ሰላም ለኪ ማርያም ድንግል ዘመዐዛ እፋኪ 
ኮል አንተ ትጼንዊ በገዳም ወሐቅል ወልታ 
ረዲኦትየ በውስተ ቀትል ሰላም ለኪ፡፡ 

የአፍሽ መዐዛ እንኮይ የሆነ በበረሃና በዱር 
የምትሸቺ ድንግል ማርያም ሆይ ሰላምታ 
ይገባሻል፡፡ በመከራዬ ጊዜ ረዳቴና ጋሻዬ ነሽና 
ሰላም እልሻለሁ፡፡ 
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ተስፍዎ ባዕድ አልብየ ዘእንበሌኪ ምክሕየ 
በኢመንኖ በልኒ ገብርየ ገብርየ ዘተሣየጥኩከ 
በንዋይየ ሰላም ለኪ፡፡ 

መመኪያዬ እመቤቴ ሆይ ያለአንቺ ሌላ ተስፋ 
የማደርገው ዘመድ የለኝምና ባለመናቅ በገንዘቤ 
የገዛሁህ አገልጋዬ ወዳጄ ትይኝ ዘንድ ሰላም 
እልሻለሁ፡፡ 
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አትሮንሰ ሰሎሞን አንቲ ለሐና ባሕርያ 
ንግሥታት ስሳ ወዕቁባት ሰማንያ ወደሳኪ እንጀ 
ይገንያ ሰላም ለኪ፡፡

ለሐና ዕንቋ የምትሆኚ የሰሎሞን ዙፋኑ 
እመቤቱ ሆይ ሰማንያ ዕቁባትና ስልሳ 
ንግሥታት እያገለገሉ አመሰግነውሻልና ሰላምታ 
ይገባሻል፡፡    
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አመ ይከውን ድኀረ ዕለተ በቀል ወፍዳ ወአመ 
ኢታድኀን እም ዘወለደት ወልዳ ባልሕኒ እሞተ 
ዕዳ ሰላም ለኪ፡፡ 

በኋላ ዘመን እናት የወለደቻትን ልጅ 
በማታድንበት የፍዳና የበቀል ዕለት በሚሆንበት 
ጊዜ ከሞት ዕዳ ታድኚኝ ዘንድ ሰላም 
እልሻለሁ፡፡ 
www.ethiopianorthodox.org
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በከመ ልማድኪ በሊ ኀበ ወልድኪ ከሃሊ ርኀሩን 
ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለሥዕሉ ሰዓሊ ኪነተከ 
ዘትካት ሐሊ፡፡ 

እንደልማድሽ ሁሉን ወደሚችለው ልጅሽ እንዲህ 
በይ የማቅበቀል ርኀሩኀ ሆይ ሣይ የሳለውን 
ሥዕል በከንቱ ያጠፋዋልን፡፡ የቀድሞ ሥራህ 
አዳምን አስብ ብለሽ አማልጂኝ፡፡ 
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ስብሐተ ኢየሱስ ዘነግህ
ስብሐት ለከ ከመ ንንግር ኩሎ ስብሐቲከ 
በአናቅጺሃ ለጽዮን ማኀደረ በዙኀ ሰላም 
ዘእንቃሕከነ እምነ ንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም 
ስብሐት ለከ፡፡ 

የብዙ ፍቅር አንድነት ማደሪያ በምትሆን በጽዮን 
በሮች ምስጋናህን ሁሉ እንናገር ዘንድ ከእንቅልፍ 
ያነቃህን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ 
ምስጋና ይገባሃል፡፡ 
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ላዕለ ጻድቃን ወኃጥአን ብርሃን ጸጋ ምዉቅ ዘታሠርቅ ለነ 
እምነ ምሥራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለከ፡፡ 
በጻድቃንና በኃጥአን ላይ የሚሞት ብርሃንን ከወደ 
ምሥራቅ የምታወጣልን የእውነት ፀሐይ ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሆይ ምስጋና ይገባሃል፡፡ 
ለዘመጠነዝ ገበርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ወሀብት 
ፈደዬከ እፎ እኪተ ህየንተ ሠናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት 
ስብሐት ለከ፡፡ 
ይህንን ያህል የሀብት ብዛት በላያቸው ስለ አደረግህላቸው 
ስለ በጎ ፈንታ ክፋ ነገርን የከፈሉህ የምስጋና ንጉሥ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምስጋና ይገባሃል፡፡ 
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ኢየሱስ ሕሙይ በአንቲአነ ኢየሱስ ሙቁሕ እንተ ዐቀሙከ 
ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜ ኮነ ጎሐ ጽባሕ ስብ. ለ፡፡ 
የጎህ ንጋት በሆነ ጊዜ በፍርድ አደባባይ የአቆሙህ ስለእኛ 
የታሰርክ እስረኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምስጋና ይገባሃል፡፡ 

ከመ የዋህ በግዕ ወከመ ላሕም መግዝዕ መሥዋዕት 
መድኃኒት ትኩን ለቤዝዎ ሰብእ ዘኃለፍከ ዐፀደ ግፍዕ 
ስብሐት ለከ፡፡ 
እንደ የዋህ በግና እንደ ተገዛ ላም ሰውን ሁሉ ለማዳን 
መሥዋት ትሆን ዘንድ በግፍ ቦታ ያለፍክ ጌታ ሆይ ምስጋና 
ይገባሃል፡፡ 
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እምልብነ አግህሥ እግዚኦ ነገረ ፀላኢ መስሕት፤ 

ዘአግሐሥከ ለነ ጽልመተ ሌሊት፤ኢየሱስ ብርሃነ  

ሕይወት ስ ለከ።  
 

አኰቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ፤ጊዜ 

እምንዋምነ ንነቅህ። ናቄርብ ለከ በቃለ ክላሕ፤  

ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግህ ስብሐት ለከ። 

 

ግናይ ለክሙ ሥሉስ ቅዱስ መዋዕያነ ክልኤ 

አእምሮ፤ለብርሃን ዐቢይ ዘፈጠሮ ቃልክሙ በተናግሮ   

ግናይ ለክሙ።  

www.ethiopianorthodox.org



እምነ ብርሃን ብርሃን መጠነ አሐቲ ስርናይ እለ 
አልበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርኅ ወለፀሐይ ግ ለ፡፡ 
የሰንዴ ቅንጣት ታህል ብርሃንን ከጨረቃና ለፀሐይ 
ያለበሳችሁ የሰማይ ጌቶች ሥሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና 
ይገባችኋል፡፡

ሰዓተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በኀሕ ወዘአክበርክሙ 
በፀዳል ብሩህ ፀሐየ እምነ ወርኀ ግናይ ለክሙ፡፡ 
ሰዓት በጠዋት የወሰናችሁ ከጨረቃም ይልቅ ፀሐይን 
ብሩህ ከሆነ ብርሃን ያከበራችሁ ሥሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና 
ይገባችኋል፡፡ 
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ኀበ ርኅራኄክሙ በዝኀ ወኀበ አልቦቱ መስፈርት እለ 
ትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ዕደመ ምሕረት ግናይ 
ለክሙ፡፡ 
ቸርነታችሁ ከበዛ ዘንድ ልክም የሌለው ከመሆኑ የተነሳ ቅድስት 
ተብላችሁ በሴት አንቀጽ የምትጠሩ የይቅርታ ጌቶች ሥሉስ ቅዱስ 
ሆይ ምስጋና ይገባችኋል፡፡
ከመ ኅብረ ለይ ሥጋየ አመ በኃጢአት ቄሐ ሐዘን ብየ 
እምጣነ በዝኃ ሥላሴ ዘዮም ወዘአሜሃ በጽባሕ ሀቡኒ 
ፍሥሐ ፡፡ 
ሥጋዬ በኃጢአት እንደ ቀይ ግምጃ በቀላ ጊዜ ሀዘንም በብዛበኝ 
ጊዜ የዛሬና የቀድሞ ጌቶች ሥሉስ ቅዱስ ሆይ በጠዋቱ ደስታን 
ስጡኝ፡፡ 3 ጊዜ በል፡፡ 
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ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ። 








 

         

  




