
መርUት ብጎይታ 
መርUት ብጎይታ EንቋE ደስ በለኩም 
ደጊመ ክብል EንቋE ደስ በለኩም/2/ 
ናይ በረኸት ኣምላኽ ይEቶ ናብ’ዚ ቤትኩም 
EግዚAብሔር ፍቕሪ’ዩ ፍቕሪ ይዓድሉም/2/ 
 
ሰብ ኩሉ ይፍለጦ  ይገለጽ ስራሕኩም 
ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ይባረኽ መርዓኹም 
ብጸሎት ውዳሴ ከምU’ውን ምስጋና 
ንEግዚAብሔር ንንገሮ ሰናይ ክኾነልና 
 
ሰላመ EግዚAብሔር መታን ክበዝሓልኩም 
ብሓቂ ህነጹ ናይ ሓዳር ፍቕርኹም 
ጽድቂ ክመልO’ዩ ፍጹም ንጽህና 
ናይ ፍቕሪ ሓለቓ ንሱ’ዩ ኣምላኽና 
 
ሰናይ ፍሬ ኮይኑ ንዓለም ይዝራE 
ብደስታ ብሓሴት ብመንፈስ ይምላE 
ሃሌሉያ ንበል ዘለዓለም ምስጋና 
ናይ ኣርያም ዝማሬ ይግባE ንኣምላኽና 
 
Eምነት ተስፋ ፍቕሪ ብሓደ ይጥመሩ 
ካብ ኩሉ ዝበልጽ ብፍቕሪ ይነብሩ 
ሓድነት ዝሃበ ሓደ ኣምላኽና’ዩ 
ንጎይታ ንልበሶ ፍቕርና ንሱ’ዩ 
 
 

ነዚ ዝገበረ ሃሌሉያ በሉ 
ነዚ ዝገበረ ሃሌሉያ በሉ 
EግዚAብሔር Eሙን’ዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቃሉ 
መርዓዊን መርዓትን EንቋE ደስ በለኩም 
ናይ ያEቆብ ኣምላኽ ሞጎስ ዝኾነልኩም 
 
ክንደይ መከራ ተሳጊርና ኣብ Eጸ ገነቱ ኣቝሙና 
Eስኪ ንዘምር ብደስታ Eሙን ጓሳ’ዩ ናትና ጎይታ  
ካባና ዝኾነ’ውን የለን ተመስገን ጎይታ ንዘልዓለም 
ስራሕካ ኣብሪሁ ብምስጋና ኣብ መርዓውትና Eንደገና 
 
ፍጹም ዘይከኣል ዝበልናዮ ብEግዚAብሔር ኮይኑ ርIናዮ 
ከም ደቂ ኣሳፍ ተኣኪብና ስሙ ብቅኔ ኣመስጊንና 
ዝተባረኸ በኣEዳዉ ዘውትር የፍስስ ቅኔ ኣፉ 
ምስ መላEኽቲ ሓደ ኮይንና ስራሕ EግዚAብሔር መሲጡና 
 
ገንEና ወይኒ ጎዲሉና ኣምላኽና ባEሉ መሊUልና 
ኣረጊት ይውጻE ካብ ገዛና ሓድሽ’ውን ይEቶ ናብዚ ቤትና 
ኤቨን ኤዘር’ዩ ምስጋናና ይረድኣና’ሎ ፈጣሪና 
ገጽና በሪሁ ብደስታ ግርማ ኮይኑና ናትና ጎይታ 
 
 

‘ቲ ናይ ቃና ሓጎስ 
‘ቲ ናይ ቃና ሓጎስ ሎሚ ተደጊሙ 
ጎይታ ምስ ኣዲU Eንሆ ተዓዲሙ 
ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ስለዘሎ ኣብዚ ቤት 
መርዓውን መርዓትን ረኸቡ በረኸት 

 
መርዓት ተሰኪማ ኣኽሊል ድንግልና 
ትርጉም ዘለዎ’ዩ ናይ ተኽሊል መርዓና 
ሓደ ኣካል መርUት ገጾም ክበርህ’ዩ 
ብወንጌሉ ብተኽሊሉ ከዱ Eናተመርሑ 
 
ኣጋይሾም ብዙሕ ሽሻዮም’ውን ምሉE 
ጎይታ ምስ ኣዲU ኣሎ ኣብ ማEከሉ 
Eተን ኣጋንE ማይ ሎሚ ምሉኣት’የን 
ኣማኑኤል ምስ ኣዴU ስለዘሎ ኣብ’ዚ ቤት 
 
ብኽብሪ ብEልልታ ክመጽE መርዓዊ 
ፍጹም ደስ ዘብል’ዩ ኣይኮነን ምድራዊ 
ሎሚ ኣብ’ዚ ዳስና ፍጹም ሓጎስ ኮነ  
ብኣማኑኤል ብኣምላኾም ስለዝተባረኸ 
 
ብተኽሊል ብቁርባን ዝኾነ ሓድነት 
ሎሚ ተፈጺሙ በዚ ቅዱስ ስርዓት 
መርዓዊን መርዓትን ሎሚ ደስ ይበልኩም 
ኣብ መርዓኹም ተገሊጹ ፍረ ናይ Eምነትኩም 
 
 

Eልል Eልል ንበል 
Eልል/2/ ንበል ንዘምር ብደስታ 
ነዚ ዝገበረ ናይ ሰራዊት ጎይታ  
ኩሉ ጽቡቕ ጌሩ ንዘፈጸመና 
ሎሚ ነቕርበሉ ንኣምላኽ ምስጋና 
 
ተሓጕሱ Eዩ ጎይታ ሎሚ መዓልቲ 
ብስጋ ወደሙ ኮኖም መጻምድቲ 
ኣቡኣን ኣዲኣን ሎሚ ደስ ይበልኩም 
ናይ ሓፍትና መርዓ ኣምላኽ ኣርEይኩም 
 
መርቕዋ Iኹም ኩልኹም ስድርኣ 
ምኻዳ Iያ’ሞ ናብ ሓድሽ ገዝኣ 
ኣመስግኑ Iኹም ብጣቕIት ብEልልታ 
ነዚ ዝገበረ ናይ ሰራዊት ጎይታ 
 

ድንቂ’ዩ Eጹብ 
ድንቂ’ዩ Eጹብ ድንቂ’ዩ ድንቂ’ዩ ብጣEሚ/Eህ//2/ 
ሎሚ ኣብ መርዓኹም ውIሉ መድኃኔ ዓለም 
ድንቂ’ዩ Eጹብ ድንቂ’ዩ ድንቂ’ዩ ብጣEሚ/Eህ//2/ 
ሎሚ ኣብ መርዓኹም ውIላ ድንግል ማርያም 
 
 

Eስመ ለዓለም 
Eስመ ለዓለም Eህ/4/ ለዓለም/2/ 
Eስመ ለዓለም ለዓለም ንበለሎም 
ኩልና ንዘምር Eህ ብፍቕሪ ብሓባር Eህ 
ጎይታ ክባርኾ Eህ ነዚ ቅዱስ ሓዳር Eህ 
ቃና ዘገሊላ Eህ ምስ ቅድስት ኣዲU Eህ 
ከም ዝተረኸበ Eህ መርዓ ኣኽቢሩ Eህ 
መርዓዊ ሰናይ Eህ መርዓቱ ሰናይት Eህ 
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መርዓውትና 
መርዓውትና/4/ ብEግዚAብሔር ፍቓድ ሓደ ኮይኖም ሎሚ 
ብEመ ብርሃን ጸሎት ሓደ ኮይኖም ሎሚ 
 
‘ቲ ዝተዋህቦም ምኽሊቶም ሰፊሩ 
ብበረኸት ፍሬ በቒOም ክነብሩ 
ብቃሉ ተቀንያ ተዋሂባ ነፍሶም 
ወቂቦም መርዓውቲ ተኽሊሎም ለቢሶም 
 
ኣብ ሀገረ ሰላም ከይዶም ኣብ መቅደሱ 
ብዘገርም ክብሪ በረኸት ሓፈሱ 
ብዘይ ሓልፍ ቃሉ ብቅዱስ ወንጌሉ 
ኮይኖም መርዓውትና ናይ EግዚAብሔር ኣካሉ 
 
ንዘይሓልፍ ቃሉ ለቢሶም ከም ክዳን 
ፍጹም ተሓጺሮም ብዘይ ፈርስ ኪዳን 
ናብ ናይ ቤቶም ድንኳን ኣምሪሑ’ቲ ንጉስ 
ዓዲሞሞ ኣለዉ ኣብ ልቦም ክነግስ 
 
 

ናይ ቃና ደስታ 
ናይ ቃና ደስታ ተደጊሙ 
ብEግዚAብሔር ፍቓድ ኩሉ ኮይኑ 
Eጹብ ድንቂ’ዩ ስራሕ ጎይታ 
መርዓውትና ኮይኖም ኣብርሃም ወሳራ 
 
ሎሚ ተወሊዶም መርዓዊ መርዓት 
ሓጎሶም ኣዊጆም በዚ ሎሚ Eለት 
ክልተ ዝነበሩ ሎሚ ሓደ ኮይኖም 
ብቃለ ወንጌሉ ተኽሊሉ ደፊOም 
 
ናይ ተኽሊሉ ምስጢር ሎሚ ግሁድ ኮይኑ 
ብፍቓድ ሥላሴ ኩሉ ተፈጺሙ 
ከም ናይ ዶኪማስ ቤት ድንግል ተረኺባ 
መርዓ ባረኸቶ በረኸት መሊኣ 
 
ብፍጹም ንጽህና ህይወቶም ከሊሎም 
ብቅዱስ ቁርባኑ ጸጋ ተመሊOም 
ናይ ቤተክርስቲያን ፍሬኣ በሊOም 
ንኣምላኾም ሒዞም ክሳE ዘለዓለም 
 
ናይ ሂወቶም ጻEሪ ፍረ ዝረኣይሉ 
መላEክት ብሕብረት Eንሆ ዘመሩ 
ስራሕኩም ዘገርም ንዓለም ብኹላ 
ምስክር ኮይኑ’ሎ ናይ ሂወትኩም ተድላ 
 
 
 

ዮም ፍስሃ ኮነ 
ዮም ፍስሃ ኮነ ፍስሃ ኮነ 
በEንተ መርዓቱ ወመርዓዊሃ 
 
ቆይሙ መሰረቶም  ፍስሃ ኮነ 
Eምነት ሃኒጽዎም     >> 

ሪIና ብርሃኖም      >> 
መሊU ኣብ ቤቶም   >> 
 
ብሩኽ’ዩ መኣዶም  ፍስሃ ኮነ 
ጽዋOም መሊU      >> 
ብድኻም ዘሪOም    >> 
ሎሚ ዓጸዱ        >> 
 
ቁጽሪ ናይ ወንጌሎም  ፍስሃ ኮነ 
ዙሪOም ተኺሎም >> 
ዋልትOም ኣምላኽ’ዩ >> 
ጸላI ከይቀርቦም  >> 
 
Eምነት ሰረገላ   ፍስሃ ኮነ 
ደይቦም ገስገሱ  >> 
ብቅድስና ልብሱ  >> 
ቆይሞም ንኽነግሱ >> 
 
ብስጋ ወደሙ   ፍስሃ ኮነ 
ንነፍሶም ጠሚሮም >> 
ሚሕሎም ብቓሎም  >> 
ማንም ከምዘይፈልዮም  >> 
 
 

ሎሚ ኣብ ሓጎስና 
ሎሚ ኣብ ሓጎስና ንክትባርኸልና 
ጎይታ ዓዲምናካ ብEምነት ኩልና 
 
ኣብ ቤተ ዶኪማስ ከም ዝተረኸብካ  
ናብ ዳስና’ውን ምጻE ጎይታ ምስ ኣዴኻ 
ጻውIት ወረቐት ሰዲድና ብኽብሪ 
ጎይታ’ውን መጺEካ ናይ ገዛና ፍቕሪ 
 
ንI ምስ ወድኺ ማርያም ኣዴና 
ነቲ ዝጎደለ መታን ክትመልEልና 
ድንግል ንገርዮ ዝጎደለ Eንተሎ 
በረኸት ናቱ’ዩ ቤትና ይምልኣዮ 
 
ነቲ ዝጎደለ Eናተዓዘብኪ 
ንቤትና ምልEዮ ድንግል ሓደራኺ 
ነተን ኣጋንE ማይ መታን ክመልEወን 
ነቶም ኣገልገልቲ ድንግል ንገርዮም 
 
 
 

ደሚቑ ኣብሪሁልና 
ደሚቑ ኣብሪሁልና ስራሕ ናይ ጎይታና/2 
ኮይኖምልና መርUት ኣብርሃም ወሳራ 
 
ብቤተክርስቲያን ጽላል ተኸሊሎም 
መርዓውን መርዓትን ቅዱስ ተኽሊል ገይሮም 
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝተዋህቦም 
መርዓውን መርዓትን ብርሃን ኮይኑ ገጾም 
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ክልተ ዝነበሩ ሓደ ኮይኖም ብተኽሊል 
EግዚAብሔር ይመስገን Eልል /2/ ንበል 
ናይ ህያዋን ኣደ ሄዋን ዝተብሃልኪ 
ናይ ኣዳም ስብከቱ ሎሚ ተረኺብኪ 
 
ብቤተክርስቲያን ኣብ ቅድሚ ኣምላኾም 
ብሥጋ ወደሙ ከም ሓደ ሰብ ኮይኖም 
ነዚ ንኽንርI ኣምላኽ ዘብቅዓና 
ምስጢር ንዘብርህ ንሰውE ምስጋና 
 
 
 

EንቋE ደስ በለኩም 
EንቋE ደስ በለኩም /2/ 
ፍሉይ ጸጋ’ዩ ኣምላኽ ሂብኩም 
 
ኣምላኽ Eንክፈጥር EንቋE ደስ በለኩም 
ኣEዳዉ ዘርጊሑ   >> 
ንኣዳም ፈጠሮ   >> 
ጽቡቕ ፍጥረት ገይሩ >> 
ካብ መሰንገሊU  >> 
ሔዋን’ውን ተፈጥረት >> 
ደጋፊት ክትኮኖ  ንኣዳም ተዋህበት  
EግዚAብሔር ይመስገን ኣሜን 
 
ብልማድ ኣይኮነን EንቋE ደስ በለኩም 
ብጓይላ ደንኬራ  >> 
ትርጉም ዘለዎ’ዩ  >> 
መርዓ ናይ ገሊላ  >> 
ዘቅንE ብሓቂ  >> 
ከምዚ ንዝመነ  >> 
ብመዝሙር ናይ ያሬድ መንፈሳዊ ቅኔ  
EግዚAብሔር ይመስገን ኣሜን 
 
ንዓና’ውን ከምU EንቋE ደስ በለኩም 
ከም ኣዳም ከም ሔዋን >> 
ጸጋ ሂቡና’ዩ  >> 
ብሓደ ክንጥመር  >> 
ብቅዱስ ቁርባኑ  >> 
ብስርዓተ ተክሊል >> 
ብስጋ ወደሙ ብቁርባን ብተኽሊል  
EግዚAብሔር ይመስገን ኣሜን 
 
ኣብርሃምን ሳራን EንቋE ደስ በለኩም 
EንቋE ደስ በለኩም >> 
Eንሆ የንጸባርቕ   >> 
መንፈሳውነትኩም >> 
ጎይታ ምስ ኣዲU  >> 
Eንሆ ኣብ ማEከልኩም >> 
ዶኪማስ ዘኪሩ ውIሉ ምሳኹም 
EግዚAብሔር ይመስገን ኣሜን 
 
ስድራቤት ኩላትኩም EንቋE ደስ በለኩም 
EንቋE ደስ በለኩም >> 

ናብዚ ቅዱስ Eለት >> 
ኣምላኽ ዘብቅዓኩም >> 
Eልል/2/ በሉ ዘምሩ ንኣምላኽኩም  
EግዚAብሔር ይመስገን ኣሜን 
 
 
 

ይትባረክ 
ይትባረክ ከም ኣብርሃም /2/ 
Eህ ዘለዓለም/4/ ይትባረክ ከም ኣብርሃም 
 
ይትባረክ ከም ኣብርሃም 
ናይ ኣካል ሓድነት ከም ኣብርሃም  
ሎሚ ተዛዚሙ  >> 
ኣብ ሎሚ ጀሚሮም >> 
ሓዳሮም ሰሚሩ  >> 
 
ካብ ነፍሱ ተፈልያ >> 
ትነብር ነበረት  >> 
ዘሚራ ብደስታ  >> 
ናታ ምስ ረኸበት  >> 
 
ብሩህ’ዩ ምንጻፎም >> 
ጸጋ ዝኸበቦ  >> 
ናይ መርዓውቲ ድንኳን >> 
ኣምላኽ ዝባረኾ  >> 
 
Eስኪ ዓልላሎም  >> 
ሎሚ’ዩ መርOOም >> 
Eስኪ ዓልላሎም  >> 
ሎሚ’ዩ ሓጎሶም  >> 
 
ነዚ ዘርኣየና  >> 
ንርህሩህ ኣምላኽና >> 
ምስጋና ይኹኖ  >> 
ሎሚ ብኹልና  >> 
 

ድንግለይ 
ድንግለይ ባርኽልና ንመርዓውትና 
 

ባርኽልና Eህ /2/ 
ናይ መርዓውቲ  Eህ 
ሰናይ ፍሬ Eህ 
ደሚቑ’ሎ Eህ 
ብዝማሬ  Eህ 
 
ንመርዓና  Eህ 
ክትባርኺ Eህ 
ንI ድንግል Eህ 
ምስ ወድኺ Eህ 
 
ቤተ ሰባ  Eህ 
ዓልሉላ  Eህ 
ምኻዳ’ያ  Eህ 
ናብ ሓዳራ Eህ 
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ደስ ይበልኩም Eህ 
ደስ Iሉና Eህ 
 
ቤተሰቡ  Eህ 
ደስ ይበልኩም Eህ 
ደሚቑ’ሎ Eህ 
Eዚ መርዓኹም Eህ 
 
 
 

ብጽሂ በሠረገላ 
ብጽሂ በሠረገላ /2/ 
ከመ ተሃድርኒ በብሄር ዘተዓ 
 
በስመ Aብ ወወልድ   በሠረገላ 
ወመንፈስ ቅዱስ  >> 
ብሂለ Eዌጥን   >> 
ማርያም ድንግል  >> 
ስምረተ Aብ ወወልድ >> 
ወመንፈስ ምጽላል >> 
 
ማርያም ድንግል  በሠረገላ 
ዘየዲት ጥበብ  >> 
ዘክቡር ሰብሳብ  >> 
ዘንጹህ ከብካብ  >> 
 
በትረ ዘኣሮን  በሠረገላ 
ጸላተ ኪዳን  >> 
Eመ ብርሃን  >> 
Aንቀጸ ብርሃን  >> 
 
ዘሙሴ ጽላት  በሠረገላ 
ማህደረ መለኮት  >> 
Eህትየ መርዓት  >> 
ርግብየ ሰናይት  >> 
 
ከብካበ ሰማይ  በሠረገላ 
ምውጽA ፀሃየ  >> 
ህብስተ ሙዳየ  >> 
ወፅሃየ ጽድቀ  >> 
መሶበ Eንተ ወርቀ >> 
 
ማርያም ድንግል  በሠረገላ 
Eመ ኣዶናይ  >> 
ትምክህቶሙ Aንቲ >> 
ለኩሉ ፍጥረት  >> 
 
ዳዊትና ይቤ  በሠረገላ 
ዝማሬ ዝማሬ  >> 
ቅላት   >> 
ተጽሕፈ በEዴሁ  >> 
 
ንጽህተ ንጹሓን  በሠረገላ 
ክብሪ ቅዱሳን  >> 

ናይ ልUል መሕደሪት >> 
ትንቢት Eስራኤል >> 
ኣደ ኣማኑኤል  >> 
ካብ ኩሉ ፍጥረት >> 
ንዓኺ መሪጹ  >> 
 
መመክሒትና Iኺ በሠረገላ 
ንፍጥረታት ዓለም >> 
መንበረ ፀባOት  >> 
መEረጊት ጸሎትና >> 
 
ነብያት ረኣዩኺ     በሠረገላ 
ላEካን ሰበኹኺ  >> 
መድሃኔ ዓለም  >> 
ለEመ ወለድኪ  >> 
ድንግል ማርያም  >> 
ወበEንተ ዝንቱ  >> 
ንሕነ ንEብየኪ  >> 
ወንሰብሃኪ  >> 
 
 

ናይ ተኽሊል ቅዱስ መርዓና 
ናይ ተኽሊል ቅዱስ መርዓና  
ባርኮ ጎይታና 
 
ከመይ ፈቲኻኒ ቅዱስ መርዓና 
ነዚ ዝሃብካኒ  >> 
ነዚ ቅዱስ መርዓ  >> 
ባሪኽካ ሂብካኒ  >> 
 
ብቤተ ክርስቲያን  >> 
ኣብ ቅድሚ ኣምላኾም >> 
በዚ ቅዱስ Eለት  >> 
ከም ሓደ ሰብ ኮይኖም >> 
 
ኣምላኽ ብምሕረቱ >> 
ብሓቂ ኣስሚርሎም >> 
ብቅዱስ ቁርባኑ  >> 
ሎሚ ተዋሂዶም  >> 
 
ብስርዓተ ተኽሊል >> 
ብመድኃኔ ዓለም  >> 
ብሥጋ ወደሙ  >> 
ሓዳሮም መስሪቶም >> 
 
ከም ኣብርሃም ሳራ >> 
ይኹን‘ቲ ሓዳሮም >> 
ብሓደ ክጸንU  >> 
ኣምላኽ ይባርኾም >> 
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መርዓውን መርዓትን 
ሰብኣይን ሰበይትን ጌሩ ከምዝፈጠሮም 
ሎሚ ንናብርOም ቅዱስ ሓዳር ሃቦም 
ድሕሪ ሕጂ ግና ሓደ ኣካል Eዮም 
ንዝመጽE ዘመን ይጸንE’ዩ ፍቕሮም 
ደስ ይበለና በዚ ቅዱስ መርዓ /4/ 
 
ሓደ ኣካል ኮይኖም ኣምላኽ ፈቒድሎም 
ብማንም ምኽንያት ማንም ኣይፍለዮም  
ጎይታ ብወንጌሉ ከም ዝመሃረና 
ፍጹም ቅኑE’ዩ ናይ ተኽሊል መርዓና 
 
ንኣብርሃም ሳራን ከም ዝሃበ ሓዳር 
ንዓኻትኩም ይሃብ ናይ ዘለዓለም ፍቕሪ 
ንስኺ ከም ሳራ ንሱ ከም ኣብርሃም 
ንበሩ ብፍቕሪ ክሳE ዘልኣለም 
 
ነዚ ዘብጽሓኩም ንርሕሩሕ ኣምላኽና  
ምስጋና ይብጽሓዮ ሎሚ ብኹልና /2/ 
 
 

ብሰናይ ፍቓዱ 
ብሰናይ ፍቓዱ ኩሉ ብU ኮነ/2/ 
ኩሉ ነገር ብU ተፈጸመ/2/ 
 
ሰማይ ኮነ ምድሪ ግብሩ ተዛረቡ 
ስለዝተፈጥሩ ንኽግለጽ ግብሩ  
ንኹሎም ፍጥረታት ዝኸበረ ንሱ’ዩ  
EግዚAብሔር ይመስገን ንEU ወድሱ 
 
ፍጹም ኣይርከብን ንሱ ዘይፈጠሮ 
ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንU ንመርምሮ 
ፍቓዱ Eዩ’ሞ ኩሉ ጽቡቕ ነገር 
ፈጢሩ ሂቡኒ ብሓይሉ EግዚAብሔር 
 
ሓጋይ ምስ ክረምቲ ለይቲ ይኹን ቀትሪ 
ናጻ ሂቡኒ ኣምላኸይ መሓሪ 
ዝገበሮ ኩሉ ጎደሎ ዘይብሉ 
Eዚ ቅዱስ ኣምላኽ ምሳሌ ዘይብሉ 
 
ንሕዙን ዝፈልጥ ከምU’ውን ንሕጉስ 
ኩሉ ብፍቓዱ ንኹሉ ዝድብስ 
ደስታ ኮነ ሽግር ንጽቡቕ’ዮም’ሞ 
ነዚ ዝመሃረና ምስጋና ይኹኖ 
 
 

ናይ ያሬድ ዜማ 
ናይ ያሬድ ዜማ ድንግል Eመቤተይ ህያብ ናተይ Iኺ/2/ 
በየናይ ልሳነይ በየናይ ቃለይ’ከ ማርያም ክብለኪ /2/ 
 
ምድሪ ኮነ ሰማይ ታኣምርኪ ይንገሩ 
ኩሎም ፍጥረታት’ውን ንስምኪ ይመስክሩ 
ከመይ Iልና ክንገልጾ ድንቂ Eዩ ስራሕኪ 
O ድንግል ኣዴና የለን ዝመስለኪ 

ማርያም ድንግል ረዳIተይ 
በጻሒት ኣብ ጭንቀተይ ኣብ ሓዘነይ  
ተኣምርኪ ብዓይነይ ርEዮ Eየ 
ጽዮን ምስ በልኩ ድንግል ዓጊበ Eየ 
 
ናይ EግዚAብሔር ጥበብ ብኣኺ ተገልጸ 
ዘርI ኣዳም ኩሉ ካብ ጥፍኣት ደሓነ 
ናይ ምድሓን ምኽንያት ማርያም ንስኺ Iኺ 
ንኩሎም ፍጥረታት መሳልል ዝኾነኪ 
‘ቲ ሃልሃልታ ናይ ሓዊ ኣይፈርህን 
ምሳይ Eንከለኺ ድንግል ኣይወድቕን 
ኣብ ቅድሜኺ ደው ክብል ብምስጋና 
ማርያም ማርያም ክብለኪ ብትሕትና 
 
ፍጥረት ኣዳም ኩሉ ብምስጋና ይቑም  
ብኣኺ ተደምሲሱ Eቲ ናትና መርገም 
ኣዳም ምስ ደቁ’ውን ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ  
ማርያም ማርያም ይብል ንስምኪ ይምስክር 
ኩሉ ጸልማት ካብ ገጸይ ተቐንጢጡ 
ብልማኖኺ ድንግል ልበይ በርቲU 
ጽዮን ከኣ ምስ በልኩ ይጸናናE 
ማርያም ከኣ ምስ በልኩ ይበራታE 
 
 

ደጌታት ጽዮን 
ደጌታት ጽዮን ቅኔ መሊU 
ንኽብሪ ድንግል Eልል Eናበሉ 
ከም ጻEዳ Uንቂ Eናብርሃልና 
ሓሊፍና ስማ ምስ ጸዋEና 
 
ሓይሊ ዝገብር ነቲ ፍቱው ስምኪ 
ንዋያተ ዜማ ኣልIልና ደቅኺ 
ማሕተም ቡራኬኺ ኣሎ ኣብ ልብና 
ኣፍና ማርያም ክብል ቀሊሉ ጭንቀትና 
 
ናይ ምስጋና ጥበብ ናይ ቅኔ ሃብቲ ጸጋ  
ናብ ቤትኪ መጺና ዓዲግና ብዘይዋጋ 
ንሞት ስIናዮ ኣብ ሕቕፎኺ ኮይንና 
ንጽዮን ብEልልታ ብዜማ ሸፈና 
 
Mክሪ ጥቢባን ፍጹም ተሰዊሩ 
ብልሳን ሕጻናት ምስጢር ተነጊሩ 
ቤተልሔም ሰምAት ናይ ብስራት ዜማ 
ሓይሊ ተጋሂዱ ካብ ናይ ንጉሥ ከተማ 
 
ምስ ሓያል ወድኺ ምስ ክርስቶስ ኮይንና 
ሓሊፍናዮ ኩሉ Eቲ ናይ ሞት ጎደና 
ፍረኺ ጥIምና ዓጊቡ ልብና 
ደጊም ሰላም ኮይኑ የለን ዘስግኣና 
 
 
 
 


