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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።  



www.ethiopianorthodox.org

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





www.ethiopianorthodox.org





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
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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። 

 



መልክአ ሕማማት ዘሠለስቱ ሰዓት 
ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰማያዊት ሰላም ለኪ ፤ወንሥር 
መንፈሳዊት ሰላም ለኪ፡፡ 
ሰማያዊት ርግብ መንፈሳዊት ንሥርም እመቤታችን ሆይ 
ሰላምታ ይገባሻል፡፡ 



ሥምረተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ 
እምትካት ዘኃረየኪ ሰላም ለኪ፡፡ 
የአሸናፊ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ከቀድሞ 
የመረጠሽ እመቤታችን ሆይ ሰላምታ ይገባሻል፡፡

ጊዜ ጸልዩትኪ በጽሐ ከመ ኢይሙት ገብርኪ ቅድሜሁ 
ስግዲ ወአስተብርኪ እንዘ ታዚክርዩ እም ፃሃ ንግደትኪ 
ርግብየ የዋሂት ለየዋህ ወልድኪ፡፡ 3ተ ጊዜያተ በል፡፡ 

የዋሂት ርግብ እመቤቴ ሆይ እኔ አገልጋይሽ እንዳልሞት 
የምትጸልዪበት ሰዓት በደረሰ ጊዜ የስደትሽን ድካም ለደጉ 
ልጅሽ እያሳስብሽው በፊቱ ፈፅመሽ ስገጂ፡፡ 
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ስብሐት ለከ እኤምኅ አዕጋሪክ በጊዜ ሠለስቱ ሰዓት 
ቅድመ ጲላጦስ ዘቆማ፡፡ ኢየሱስ ጻድቅ ወንጉሥ ፌማ 
ዘአድከምከ ኃይለ መስቴማ ስብሐት ለከ፡፡ 
የሰይጣንን ኃይል የአደከምክ እውነተኛ ንጉሥ ኢየሱስ 
ክርስቶስ ሆይ በሦስት ሰዓት በጰላጦስ ፊት የቆሙ 
እግሮችህን እጅ እየነሳሁ ምስጋናን አቀርብልሃለሁ፡፡ 

እንዘ ይሰልቡ ልብሰከ ወክዳነከ ጸዓዳ እንተ አልበስኩ 
ከለሜዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ፡፡ ስ.ለከ 
ነጭ የሚሆን መኀናጸፊያህንና ቀሚስህን ገፈው ቀይ ግምጃ 
ያለበሱህ የይሁዳ ንጉሥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምስጋና 
ይገባሃል፡፡ 
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ተፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ሶበ ተካፈሉ 
በዕፃ ወፋስ ልብስከ ልብሰ ሞገስ ስ.ለ፡፡ 
የክብር ልብስ በሚሆን ልብስህ ላይ ዕጣ ተጣለው 
በተካፈሉ ጊዜ አቤቱ የንጉሥ ዳዊት ቃል በአንተ 
ተፈጽሞአልና ምስጋና ይገባሃል፡፡ 

ማኅበራነ አይሁድ አሜሃ አዕፅምቲከ ኈለቁ ወዲበ 
ገድከ ምራቀ ወረቁ ላዕሌከ እንዘ ይሣለቁ ስ. ለከ፡፡ 
ያንጊዜ የአይሁድ ማኀበር በአንተ ላይ እየተዘባበቱ 
አጥንቶችህን የቆጠሩ በፊትህም ላይ ምራቃቸውን 
የተፋብህ አቤቱ ምስጋና ይገባሃል፡፡ 

www.ethiopianorthodox.org



እፎ መጦከ ዘባነከ ለጥብጣቤ መቅሰፍት በጻዕቅ ገድከኒ 
ተወክፈ ኀፍረተ ምራቅ ዘአእሩግ ወዘደቂቅ ስ. ለከ፡፡
ያንጊዜ የአይሁድ ማኀበር በአንተ ላይ እየተዘባበቱ 
አጥንቶችህን የቆጠሩ በፊትህም ላይ ምራቃቸውን 
የተፋብህ አቤቱ ምስጋና ይገባሃል፡፡ 

አዕርግ ለነ እግዚኦ በጊዜ ሠለስቱ ሰዓት ዘአቅረብነ ለከ 
መሥዋዕተ ስብሐት ሕገ ሠርዑ ሐዋርያት ስ. ለከ፡፡ 
ሐዋርያት በሰሩት ሕግ በሦስት ሰዐት ያቀረብንልህን 
የምስጋና መሥዋት ታሳርግልን ዘንድ ምስጋና ይገባል፡፡ 
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ኀበ ሐዋርያት ኃብሩ በድርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖከ 
ሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያኀድገነ 
ምግባረ ዘሥጋ፡፡ 3ተ ጊዜያተ በል፡፡ 
በጽዮን አዳራሽ ሐዋርያት በተሰበሰቡ ጊዜ የስጦታ መንፈስ 
ቅዱስን እንደላክላቸው ሥጋዊ ሥራን ያስተወን ዘንድ 
ያለጉደል ላክልን፡፡ 
ግናይ ለክሙ ሥሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስብዐቱ ዕለት 
አዳምሃ በሣልስት ሰዐት ዘፈጠርክሙ እንበለ ሞት 
ስብሐት ለክሙ፡፡
አዳምን በሦስት ሰዓት ያለሞት የጠፈራችሁ የሰባቱ ዕለታት 
ጥበበኞች ሥሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና ይገባችኋል፡፡ 
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ድኅረ ተፈጥሮቱ ለሰብእ በኀልቁ ዕለታት አርብዓ አለ 
ታነድዮ ወታብዕሉ ሰብአ መጽሐፍ ከመ አይድዓ ግ.ለ፡፡ 
መጽሐፍ እንደተናገረው ሰው በተፈጠረ በአርባኛው ቀኑ 
በእናቱ ማኀፀን የምታስቀሩና የምታለመልሙ ስሉስ ቅዱስ 
ሆይ ምስጋና ይገባችኋል፡፡ 
ለሐዋርያተ ጽርሕ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሠለስቱ በልሳን 
ሰብዓ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከሥቱ ግናይ ለክሙ፡፡
የቀኑ ብርሃን በርትቶ ሦስት ሰዓት በሆነ ጊዜ በሰባ ሁለት 
ቋንቋ ሦስትነታችሁን የምትገልጹ የአብርሃም ቤት 
እንግዶች ሥሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና ይገባችኋል፡፡ 
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ለጸላኤ ብርሃን ሰብእ ከመ ዘእኩይ ምግባሩ እለ ትሬእዩ 
ወተእምሩ ሥላሴ ዘትሜሕሩ ግናይ ለክሙ፡፡ 
ብርሃንን የሚጠላ ሰውን ሥራው ክፋ እንደሆነ ፈጽማችሁ 
ስታውቁ ይቅር የምትሉ ስሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና 
ይገባችኋል፡፡  
ድኀረ ስብኮ ላሕም አቀመ በደብረ ኮሬብ መካን ካሀን 
አሮን ወምዕመን ዘመሐርክምዎ ለአሮን ካህን መሐሩኒ 
ሥላሴ ኄራን፡፡ 3ተ ጊዜያተ በል፡፡ 
ታማኝ የነበረ ካህኑ አሮን በኮሬብ ተራራ በሰላም አምሳል 
ጣኦት በአቆመ ጊዜ ካህን አሮንን ይቅር ያላችሁን ይቅር 
ባይ ሥሉስ ቅዱስ ሆይ እኔንም ይቅር በሉኝ፡፡ 
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