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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
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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። 

 







 

ሰላም ለኪ አትሮንሰ መለኮት 

ሰላም ለኪ ማርያም መንበረ ስብሐት። 

ሰላም ለኪ ደብተራ ብርሃን ስፍሕት። 
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ሰላም ለኪ ንግሥተ ይሁዳ  

ሰላም ለኪ ፀሐየ መርሙዳ  

ሰላም ለኪ ድንግልናዊት እም 

ዘምስለ ሰጊድ ንኤምኀኪ በል። 
 

ሰላም ለኪ ማርያም ውድስት በአፈ ኵሉ ፍጥረት፤ታቦት 
አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘሕግ ወዘሥርዓት ሰላም ለኪ። 
 

ገይበ ብሩር ጽሪት ወምቅዳሐ ንጹሕ ሐሊብ ማርያም መሶብ

ዘመና ልሁብ እንተ ጾርኪ ሲሳየ ሕዝብ ሰላም ለኪ።  
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ትርሢተ ቤቱ ሠናይ ለነቢይ ሐጌ ወወለት አንቱ 
ዘሰሎሞን ሐርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ፡፡ 
የነቢዩ ሐጌ የአማረ የቤቱ ሽልማት የንጉሥ ሰሎሞን 
ውብ ልጅ አንቺ ነሽና የአበባ ዘመን እመቤታችን ሆይ 
ሰለምታ ይገባሻል፡፡   
 

እመ ቅድው በግዕ ዘሰቀልዎ በግፍዕ ወደብተራ ስምዕ 
ዘጳውሎስ ረድዕ ማርያም ዘመነ ፍግዕ ሰላም ለኪ፡፡  
በግፍ የሰቀሉት ያማረ በግ እናቱ የሐዋርያው 
ጳውሎስም የምስከርነቱ ድንኳን የምትሆኚ የተድላና 
የደስታ ዘመን እመቤታችን ሆይ ሰላምታ ይገባሻል፡፡   
  www.ethiopianorthodox.org 



አርያሬሰ ሰማይ ልብስኪ ወአሳዕንኪ ዕብላ ጽጌ ደንጎላ 
ቀይህ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ሰላም ለኪ፡፡  
ልበስሽ የሰማይ ፀሐይ ጫማሽም ጨረቃ የቆላ ምድር ቀይ 
የሱፍ አበባ ነሽና የደስታ ዘመን እመቤታችን ሆይ ሰላምታ 
ይገባሻል፡፡ 
  

በመድበለ ማኀበር ጽፋት እዌድሰኪ በጻሕቅ ከመ 
ትምዐድኒ ነገራተ ጽድቀ ማርያም ዘመነ ዕርቅ ሰላም 
ለኪ፡፡  
የእውነት ምክሮች ትመክሪኝ ዘንድ ብዙ በሆነ ማኀበር 
መካከል በትጋት አመሰግንሻለሁ የዕርቀ ዘመን እመቤቴ 
ሆይ ሰላም እልሻለሁ፡፡   
  www.ethiopianorthodox.org 



 
 በመድበለ ማኀበር ጽፋት እዌድሰኪ በጻሕቅ ከመ 
ትምዐድኒ ነገራተ ጽድቀ ማርያም ዘመነ ዕርቅ ሰላም ለኪ፡፡  
የእውነት ምክሮች ትመክሪኝ ዘንድ ብዙ በሆነ ማኀበር 
መካከል በትጋት አመሰግንሻለሁ የዕርቀ ዘመን እመቤቴ 
ሆይ ሰላም እልሻለሁ፡፡ 
 

ተደንግሉ ሥጋ ወነፍስ ለባሕቲትኪ ኮነ አመኒ በሥጋ 
ወለድኪ ሕጻን ኢረስሐ ወኢማሰነ ሰላም ለኪ፡፡  
ልጅ በሥጋ በወለድሽ ጊዜ ማኀተመ ድንግልናሽ 
ስለአላደፈና ስለአልተለወጠ የነፍስና የሥጋ መጠበቅ 
ለአንቺ ብቻ ሆኗልና እመቤታችን ሆይ ሰላምታ 
ይገባሻል፡፡    www.ethiopianorthodox.org 



እሙ በሊዩ በአንቲአየ ለፍሬ ክርሥኪ እብኖዲ ላዕሌሁ 
ምሕረተ ኢታጎንዲ እመ አኀዘነከ ብእሲ አባዲ ቤዛ 
ነፍሱ ነፍስየ እፈዲ፡፡ 3ተ ጊዜያተ በል፡፡ 

ለማህፀንሽ ፍሬ ለጌታ እናቱ ሆይ ሰነፍ ሰው ለአሳዘነህ ጊዜ 
ስለሰውነቱ ድነት ሰውነቴን እከፍላለሁና ይቅርታህን 
አታዘግይበት በይው፡፡ 
  

ስብሐት ለከ ኦ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማዕከል ክልኤ 
ፈያት እንዘ ኢትከውን አንተ ገባሬ እኪት ከመ ትስዓር 
ቀኖተ ሞት ስ.ለከ፡፡   
የሞትን ችንካር ትሽር ዘንድ አንተ ክፋ አድራጊ ሳትሆን 
በሁለት ወንበዴዎች መካከል የተቸነከርክ የእውነት ጌታ 
ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ምስጋና ይገባሃል፡፡ 



እፎ ሰፋሕከ አዕዳዊከ ወተሰቀልከ በዕፅ ዕጽወተ ቀላያት 
ታርኁ አምሳለ አንቀጽ ዘሰፋሕከ በብሔረ ግብጽ ስ. ለከ፡፡  
በበር አምሳል የተዘጉ ወንዞችን ትኩፍት ዘንድ በግብጽ 
ሀገር እጆችህን የዘረጋህ እጆችህን ዘርግተህ በእግጨት 
ላይ እንደምን ተሰቀልክ አቤቱ ምስጋና ይገባሃል፡፡ 
  
ፀሐይ ብሩህ አሜሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርኅኒ 
ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስ. ለከ፡፡ 
አስቀድሞ ትንቢት እንደተነገረ ያንጊዜ ብሩህ ፀሐይ 
ቀትር  ሰዓት ጨለመ ንፁህ ጨረቃም ደም መሰለ 
አቤቱ ምስጋና ይገባሃል፡፡  
  www.ethiopianorthodox.org 



 
ለአብርሃም አብ ቀዳሚ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ ቀትር 
ታሕተ ዕፀ ድርስ ተሰቀልከ ከመ እቡስ ስ.ከ፡፡  
አስቀድሞ ለአባት አብርሃም በቀትር ሰዓት በወይራ 
እንጨት ስር የታየኸው ክርስቶስ ሆይ እንደክፋ አድራጊ 
ተሰቅልሃልና ምስጋና ይገባሃል፡፡  
 

ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያ 
ትቤሎ እምከ ነያ ትናዝዝ በዝኃ ብካያ ስብሐት ለከ፡፡  
የእናትህ ሀዘን አይተህ የልቅሶዋን ብዛት ታረጋጋ ዘንድ 
ለምትወደው ደቀ መዝሙርህ እነኋት እናትህ ያልከው 
አቤቱ ምስጋና ይገባሃል፡፡  
   www.ethiopianorthodox.org 



ዘሰአልከ ማየ እግዚኦ እምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ 
ትፈፅመ ኲሎ  ነገር ትስብእት እንዘ አንተ ማየ ሕይወት 
ስብሐት ለከ፡፡  
አንተ የሕይወት መጠጥ ስትሆን ምስጢረ ሥጋዌን 
ትፈጽም ዘንድ ከሳምራዊት ሴት ውሃን የለመንክ አቤቱ 
ምስጋና ይገባሃል፡፡  
 

ሕፅረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ማኀበር በመስቀልከ 
መግረሬ ፀር እምድድቅ ወእምጋ ኔነ ቀትር ወእምኲሉ 
ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ፡፡  
አቤቱ ከሚጣላ ከቀትር ጋኔንና ከሚመጣ ሥራ ሁሉ 
የጠላት ማሸነፊያ በሚሆን በመስቀልህ የዚህችን ማህበር 
ልጆች ዘወትር አጠረን፡፡ 3ት ጊዜ በል፡፡ 



ግናይ ለክሙ ሥሉስ ቅድስ ዕሩያነ አካል ወገጽ 
ዘአስተርአይክሙ እንበለ ሕፀዕ ጊዜ ቀትር በታሕተ ዕፅ 
ግናይ ለክሙ፡፡  
በቀትር ጊዜ በዛፍ ሥር ያለ ጉድለት የተገለጸችሁ በአካልና 
በገጽ የምትተካከሉ ሥሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና 
ይገባችኋል፡፡   
 

ለንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ቤተ ገብርክሙ 
እንዘ  ትገይሡ አግዕዝትየ ዘትሤለሱ ግናይ ለክሙ፡፡ 
 አብርሃም ከባሪያችሁ ቤት ግቡልኝ እያለ በራሱ 
ለንግሣችሁ የሰገደ ሦስትነት ያላችሁ ጌቶቼ ለሉስ ቅዱስ 
ሆይ ምስጋና ይገባችኋል፡፡  
  www.ethiopianorthodox.org 



 
 

በላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ 
ቅድመ ወበታቦር ካዕበ ወንጌል ከመ ነበበ ግናይ ለክሙ፡፡  
ወንጌል እንደተናገረ አስቀድሞ በዩርዳኖስ ዳግመኛም 
በደብረ ታቦር በድንግል ማርያም ላይ ሦስትነታችሁ 
የተገለፀ ሥሉስ ቅዱስ ምስጋና ይገባችኋል፡፡ 
 

ለቤተክርስቲያን ሥላሴ አናቅጺሃ አንትሙ ሱራፌልኒ 
በቅዳሴሆሙ ያዔምሩ  ግጻዌክሙ ግናይ ለክሙ፡፡ 
 ሱራፌል በምስጋናቸው ሦስትነታችሁን የማያሳውቁ 
ለቤተ ክርሰቲያን በሮቿ የምትሆኑ ሰሉስ ቅዱስ ሆይ 
ምስጋና ይገባችኋል፡፡  
   www.ethiopianorthodox.org 



 

ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርኀ አጋዕዝትየ ሥላሴ ዘነጸሩክሙ 
ኤልያስ ወሙሴ በስብሐት ወበውዳሴ ግናይ ለክሙ፡፡  
ኤልያስና ሙሴ በፍጹም ምስጋናቸው ያዩአችሁ ፀሐይና 
ጨረቃን የፈጠራችሁ ጌቶቼ ስሉስ ቅዱስ ሆይ ምስጋና 
ይገባችኋል፡፡ 
  

ጠፈረ ቤትክሙ ማይ ዘኀብሩ በረድ እንተ ነጸርዎ 
ኀሩያን አንጋድ በስኢል ወበሰጊድ ግናይ ለክሙ፡፡   
የተመረጡ ወገኖች በጸሎትና በስግደት ያዩት ኀብሩ 
ነጭ የሚሆን የቤታችሁ ጣሪያ ውሃ ነውና ስሉስ ቅዱስ 
ሆይ ምስጋና ይገባችኋል፡፡  
   www.ethiopianorthodox.org 



 
 
 
 
 

አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት 
ሶበ ከናፍርየ እከሥት ስመ ዚአክሙ በኲሉ ሰዓት 
ይስማዕ እምአፋየ ወይደንግድ ሞት፡፡ 3ተ ጊዜያት 
በል፡፡ 
አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ሕይወት ለሚሆን 
ለስም አጠራራችሁ በየሰዓቱ ሁሉ ስማችሁን 
ለማመስገን እንደበቴን በከፈትኩ ጊዜ ሞት ከአፌ 
ሰምቶ ይደንግጥ፡፡  
   www.ethiopianorthodox.org 
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