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ሚካኤልሚካኤልሚካኤልሚካኤል ሊቀሊቀሊቀሊቀ መላእክትመላእክትመላእክትመላእክት ሰአልሰአልሰአልሰአል
በእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነ ወቅዱስወቅዱስወቅዱስወቅዱስ ገብርኤልገብርኤልገብርኤልገብርኤል
አዕርግአዕርግአዕርግአዕርግ ፀሎተነፀሎተነፀሎተነፀሎተነ።።።።

አርባዕቱአርባዕቱአርባዕቱአርባዕቱ እንሰሳእንሰሳእንሰሳእንሰሳ መንፈሳውያንመንፈሳውያንመንፈሳውያንመንፈሳውያን
ሰባሕያንሰባሕያንሰባሕያንሰባሕያን ወመዘምራንወመዘምራንወመዘምራንወመዘምራን ሰአሉሰአሉሰአሉሰአሉ
በእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነ ዕስራዕስራዕስራዕስራ ወአርባዕቱወአርባዕቱወአርባዕቱወአርባዕቱ ካህናተካህናተካህናተካህናተ
ሰማይኒሰማይኒሰማይኒሰማይኒ አዕርጉአዕርጉአዕርጉአዕርጉ ፀሎተነፀሎተነፀሎተነፀሎተነ።።።።
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ነቢያትነቢያትነቢያትነቢያት ወሐዋርያትወሐዋርያትወሐዋርያትወሐዋርያት ጻድቃንጻድቃንጻድቃንጻድቃን
ወሰማዕትወሰማዕትወሰማዕትወሰማዕት ሰአሉሰአሉሰአሉሰአሉ በእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነ
ምስሌክሙምስሌክሙምስሌክሙምስሌክሙ ከመከመከመከመ ይክፍለነይክፍለነይክፍለነይክፍለነ
መክፈልተመክፈልተመክፈልተመክፈልተ ወርስተወርስተወርስተወርስተ ለኵልነለኵልነለኵልነለኵልነ፤፤፤፤

ማኅበረማኅበረማኅበረማኅበረ ቅዱሳንቅዱሳንቅዱሳንቅዱሳን ወሰማዕትወሰማዕትወሰማዕትወሰማዕት ሰአሉሰአሉሰአሉሰአሉ
በእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነበእንቲአነ መላእክተመላእክተመላእክተመላእክተ ሰማይኒሰማይኒሰማይኒሰማይኒ
አዕርጉአዕርጉአዕርጉአዕርጉ ፀፀፀፀሎሎሎሎተነተነተነተነWWW.DEBELO.ORG



ነግሥ ዘማኅሌትነግሥ ዘማኅሌትነግሥ ዘማኅሌትነግሥ ዘማኅሌት

ስምዓኒ ስምዓኒ ስምዓኒ ስምዓኒ እግዚኦእግዚኦእግዚኦእግዚኦ ጸሎትየ፤ጸሎትየ፤ጸሎትየ፤ጸሎትየ፤

ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ

ወይብጻሕ ቅድሜከ ገዐርየ፤ ወይብጻሕ ቅድሜከ ገዐርየ፤ ወይብጻሕ ቅድሜከ ገዐርየ፤ ወይብጻሕ ቅድሜከ ገዐርየ፤ 

ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያ

ወኢትሚጥ ገጸከ እምኔየ፤ወኢትሚጥ ገጸከ እምኔየ፤ወኢትሚጥ ገጸከ እምኔየ፤ወኢትሚጥ ገጸከ እምኔየ፤
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በዕለተ በዕለተ በዕለተ በዕለተ ምንዳቤየ፤ ምንዳቤየ፤ ምንዳቤየ፤ ምንዳቤየ፤ 

አጽምዕ አጽምዕ አጽምዕ አጽምዕ ዕዝነከ ዕዝነከ ዕዝነከ ዕዝነከ ኀቤየ፤ኀቤየ፤ኀቤየ፤ኀቤየ፤

ሃሌ ሃሌ ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሉያ ሃሌ ሉያሉያ ሃሌ ሉያሉያ ሃሌ ሉያ

አመ ዕለተ አመ ዕለተ አመ ዕለተ አመ ዕለተ ዕጼውዓከ፤ ዕጼውዓከ፤ ዕጼውዓከ፤ ዕጼውዓከ፤ 

ፍጡነ ስምዓኒ፤ፍጡነ ስምዓኒ፤ፍጡነ ስምዓኒ፤ፍጡነ ስምዓኒ፤

ሃሌ ሃሌ ሃሌ ሃሌ ሉያ ሃሌ ሉያሉያ ሃሌ ሉያሉያ ሃሌ ሉያሉያ ሃሌ ሉያ
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ለዓለም ወለዓለመ ዓለም፤ለዓለም ወለዓለመ ዓለም፤ለዓለም ወለዓለመ ዓለም፤ለዓለም ወለዓለመ ዓለም፤

ሃሌ ሉያሃሌ ሉያሃሌ ሉያሃሌ ሉያ

ዘውእቱ  ብሂል ንወድሶ ለዘሀሎ፤ዘውእቱ  ብሂል ንወድሶ ለዘሀሎ፤ዘውእቱ  ብሂል ንወድሶ ለዘሀሎ፤ዘውእቱ  ብሂል ንወድሶ ለዘሀሎ፤

እግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔር ልዑልልዑልልዑልልዑል

ስቡሕ ወውዱስ ዘሣረረ ኩሎ ዓለመ፤ስቡሕ ወውዱስ ዘሣረረ ኩሎ ዓለመ፤ስቡሕ ወውዱስ ዘሣረረ ኩሎ ዓለመ፤ስቡሕ ወውዱስ ዘሣረረ ኩሎ ዓለመ፤

በአሓቲ ቃል።በአሓቲ ቃል።በአሓቲ ቃል።በአሓቲ ቃል።
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ማንሻ

ስቡሕ ወውዱስ ዘሣረረ 
ኩሎ ዓለመ፤ 

በአሓቲ ቃል።
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ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ፤ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ፤ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ፤ዳዊት ነቢይ በከመ ጸለየ፤

እጼሊ ኀቤከ እጼሊ ኀቤከ እጼሊ ኀቤከ እጼሊ ኀቤከ እግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔር አምላኪየ እንዘ አምላኪየ እንዘ አምላኪየ እንዘ አምላኪየ እንዘ 
ዕብል ከመዝ፤ዕብል ከመዝ፤ዕብል ከመዝ፤ዕብል ከመዝ፤

ፀወንየ ወኰኲሕየ፤ ፀወንየ ወኰኲሕየ፤ ፀወንየ ወኰኲሕየ፤ ፀወንየ ወኰኲሕየ፤ 

ወታድኅነኒ ሊተ እምጸላዕትየ፤ወታድኅነኒ ሊተ እምጸላዕትየ፤ወታድኅነኒ ሊተ እምጸላዕትየ፤ወታድኅነኒ ሊተ እምጸላዕትየ፤

ወዐቃቤየ ትከውነኒ፤ ወዐቃቤየ ትከውነኒ፤ ወዐቃቤየ ትከውነኒ፤ ወዐቃቤየ ትከውነኒ፤ 

ወእትዌከል ብከ ምዕመንየ ወዘመነ ፍቃንርየ፤ወእትዌከል ብከ ምዕመንየ ወዘመነ ፍቃንርየ፤ወእትዌከል ብከ ምዕመንየ ወዘመነ ፍቃንርየ፤ወእትዌከል ብከ ምዕመንየ ወዘመነ ፍቃንርየ፤
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ረዳኢየ ወምስካይየ፤ረዳኢየ ወምስካይየ፤ረዳኢየ ወምስካይየ፤ረዳኢየ ወምስካይየ፤

ወሕይወትየ ወታድኅነኒ፤ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ፤ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ፤ ወሕይወትየ ወታድኅነኒ፤ 

እምእደ ገፋዕየ፤እምእደ ገፋዕየ፤እምእደ ገፋዕየ፤እምእደ ገፋዕየ፤

ሃሌ ሉያሃሌ ሉያሃሌ ሉያሃሌ ሉያ

በስብሐት ዕጼውዓከ፤በስብሐት ዕጼውዓከ፤በስብሐት ዕጼውዓከ፤በስብሐት ዕጼውዓከ፤

ንጉሥየ ወአምላኪየ፤ንጉሥየ ወአምላኪየ፤ንጉሥየ ወአምላኪየ፤ንጉሥየ ወአምላኪየ፤
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ሚካኤልሚካኤልሚካኤልሚካኤል መልአክ፤መልአክ፤መልአክ፤መልአክ፤

ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ፤ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ፤ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ፤ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ፤

ወበእንተ ነፍሰ ኵልነ፤ ወበእንተ ነፍሰ ኵልነ፤ ወበእንተ ነፍሰ ኵልነ፤ ወበእንተ ነፍሰ ኵልነ፤ 

መልአኪየ ይቤሎ፤መልአኪየ ይቤሎ፤መልአኪየ ይቤሎ፤መልአኪየ ይቤሎ፤

እመላእክት ሠምሮ፤እመላእክት ሠምሮ፤እመላእክት ሠምሮ፤እመላእክት ሠምሮ፤

መልአከ ኪዳኑ መልአከ ኪዳኑ መልአከ ኪዳኑ መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስለክርስቶስለክርስቶስለክርስቶስ
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ሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃንሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃንሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃንሰላም ለክሙ ማኅበረ መላእክት ትጉሃን

ሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳንሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳንሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳንሰላም ለክሙ ማኅበረ ነቢያት ቅዱሳን

ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍንዋንሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍንዋንሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍንዋንሰላም ለክሙ ማኅበረ ሐዋርያት ፍንዋን

ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃንሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃንሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃንሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰማዕት ወጻድቃን

ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሰላም ለክሙ ማኅበረ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ ጉቡዓንጉቡዓንጉቡዓንጉቡዓን

ወሰላም ወሰላም ወሰላም ወሰላም ለማርያምለማርያምለማርያምለማርያም ዘእሳት ክዳን።ዘእሳት ክዳን።ዘእሳት ክዳን።ዘእሳት ክዳን።
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ማኅበረ መላእክት ወሰብእ፤ ማኅበረ መላእክት ወሰብእ፤ ማኅበረ መላእክት ወሰብእ፤ ማኅበረ መላእክት ወሰብእ፤ 

ተዓይነ ተዓይነ ተዓይነ ተዓይነ ክርስቶስክርስቶስክርስቶስክርስቶስ ወእሙ፤ወእሙ፤ወእሙ፤ወእሙ፤

ሰላም ለክሙ ሶበ እከሥት አፉየ ሰላም ለክሙ ሶበ እከሥት አፉየ ሰላም ለክሙ ሶበ እከሥት አፉየ ሰላም ለክሙ ሶበ እከሥት አፉየ 
ለውዳሴክሙ፤ለውዳሴክሙ፤ለውዳሴክሙ፤ለውዳሴክሙ፤

ፍሬ ማኅሌት እምልሳንየ ትቅስሙ፤ፍሬ ማኅሌት እምልሳንየ ትቅስሙ፤ፍሬ ማኅሌት እምልሳንየ ትቅስሙ፤ፍሬ ማኅሌት እምልሳንየ ትቅስሙ፤

ምስሌየ ሀልዉ ወምስሌየ ቁሙ።ምስሌየ ሀልዉ ወምስሌየ ቁሙ።ምስሌየ ሀልዉ ወምስሌየ ቁሙ።ምስሌየ ሀልዉ ወምስሌየ ቁሙ።WWW.DEBELO.ORG



ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ለአብ ወለወልድ ለአብ ወለወልድ ለአብ ወለወልድ ለአብ ወለወልድ ቃሉ፤ቃሉ፤ቃሉ፤ቃሉ፤

ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ዘአካሎሙ አካሉ፤ሰላም ዘአካሎሙ አካሉ፤ሰላም ዘአካሎሙ አካሉ፤ሰላም ዘአካሎሙ አካሉ፤

ለማርያምለማርያምለማርያምለማርያም ሰላም እንተ ተሳተፈት ስብሐተ ሰላም እንተ ተሳተፈት ስብሐተ ሰላም እንተ ተሳተፈት ስብሐተ ሰላም እንተ ተሳተፈት ስብሐተ 
እሉ፤እሉ፤እሉ፤እሉ፤

ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኩር ኵሉ፤ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኩር ኵሉ፤ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኩር ኵሉ፤ሰላም ለመላእክት ወለማኅበረ በኩር ኵሉ፤

ጽሑፋነ መልክእ ወስም በሰማይ ዘላዕሉ።ጽሑፋነ መልክእ ወስም በሰማይ ዘላዕሉ።ጽሑፋነ መልክእ ወስም በሰማይ ዘላዕሉ።ጽሑፋነ መልክእ ወስም በሰማይ ዘላዕሉ።
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ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ለአብለአብለአብለአብ ገባሬ ኵሉ ዓለም፤ገባሬ ኵሉ ዓለም፤ገባሬ ኵሉ ዓለም፤ገባሬ ኵሉ ዓለም፤

ለወልድለወልድለወልድለወልድ ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ወለመንፈስ ቅዱስ ወለመንፈስ ቅዱስ ወለመንፈስ ቅዱስ ወለመንፈስ ቅዱስ 
ሰላም፤ሰላም፤ሰላም፤ሰላም፤

ለማርያምለማርያምለማርያምለማርያም ሰላም ወለመላእክት ሰላም፤ሰላም ወለመላእክት ሰላም፤ሰላም ወለመላእክት ሰላም፤ሰላም ወለመላእክት ሰላም፤

ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤

ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።
WWW.DEBELO.ORG



ማንሻማንሻማንሻማንሻ

ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤ሰላም ለነቢያት ወለሐዋርያት ሰላም፤

ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።ለሰማዕታት ሰላም ወለጻድቃን ሰላም።
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ዚቅዚቅዚቅዚቅ

በከመ ይቤ በከመ ይቤ በከመ ይቤ በከመ ይቤ እግዚእነእግዚእነእግዚእነእግዚእነ በወንጌል፤በወንጌል፤በወንጌል፤በወንጌል፤

ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ያፈቅሮ ለአቡየ፤  ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ያፈቅሮ ለአቡየ፤  ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ያፈቅሮ ለአቡየ፤  ዘያፈቅረኒ ይዕቀብ ቃልየ ያፈቅሮ ለአቡየ፤  

አነ አነ አነ አነ ወአብወአብወአብወአብ ፩ዱ ንሕነ፤፩ዱ ንሕነ፤፩ዱ ንሕነ፤፩ዱ ንሕነ፤

ወካዕበ ይቤ ፩ዱ ህላዌነ፤ወካዕበ ይቤ ፩ዱ ህላዌነ፤ወካዕበ ይቤ ፩ዱ ህላዌነ፤ወካዕበ ይቤ ፩ዱ ህላዌነ፤

እምሰማያት ወረደ ውስተ ማህጸነ ድንግል ኀደረ፤እምሰማያት ወረደ ውስተ ማህጸነ ድንግል ኀደረ፤እምሰማያት ወረደ ውስተ ማህጸነ ድንግል ኀደረ፤እምሰማያት ወረደ ውስተ ማህጸነ ድንግል ኀደረ፤

ኮነ ሕጻነ ወተወልደ በተድላ መለኮት፤ኮነ ሕጻነ ወተወልደ በተድላ መለኮት፤ኮነ ሕጻነ ወተወልደ በተድላ መለኮት፤ኮነ ሕጻነ ወተወልደ በተድላ መለኮት፤

ዘይሥዕሎሙ ለሕጻናት በውስተ ማኅፀን ፤ዘይሥዕሎሙ ለሕጻናት በውስተ ማኅፀን ፤ዘይሥዕሎሙ ለሕጻናት በውስተ ማኅፀን ፤ዘይሥዕሎሙ ለሕጻናት በውስተ ማኅፀን ፤

መጽአ ለመድኃኒት ውእቱ መጽአ ለመድኃኒት ውእቱ መጽአ ለመድኃኒት ውእቱ መጽአ ለመድኃኒት ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስኢየሱስ ክርስቶስኢየሱስ ክርስቶስኢየሱስ ክርስቶስ።።።።
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ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ለአብለአብለአብለአብ ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሢ፤ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሢ፤ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሢ፤ዘእምቅድመ ዓለም ነጋሢ፤

ለወልድለወልድለወልድለወልድ ሰላም ሥጋ ሰላም ሥጋ ሰላም ሥጋ ሰላም ሥጋ ማርያምማርያምማርያምማርያም ለባሲ፤ለባሲ፤ለባሲ፤ለባሲ፤

ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ለመንፈስ ቅዱስ ሰላም ኃጢአተ ዓለም ሰላም ኃጢአተ ዓለም ሰላም ኃጢአተ ዓለም ሰላም ኃጢአተ ዓለም 
ደምሳሲ፤ደምሳሲ፤ደምሳሲ፤ደምሳሲ፤

ኃይልየ ኃይልየ ኃይልየ ኃይልየ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ ወፀወንየ ወፀወንየ ወፀወንየ ወፀወንየ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ፤፤፤፤

በስመ በስመ በስመ በስመ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ እቀጠቅጥ ከይሴ።እቀጠቅጥ ከይሴ።እቀጠቅጥ ከይሴ።እቀጠቅጥ ከይሴ።
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ማንሻማንሻማንሻማንሻ

ኃይልየ ኃይልየ ኃይልየ ኃይልየ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ ወፀወንየ ወፀወንየ ወፀወንየ ወፀወንየ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ፤፤፤፤

በስመ በስመ በስመ በስመ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ እቀጠቅጥ ከይሴ።እቀጠቅጥ ከይሴ።እቀጠቅጥ ከይሴ።እቀጠቅጥ ከይሴ።
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ዚቅዚቅዚቅዚቅ

ዘለብሰ ስብሐተ ሀሎ ሰማያተ

እምድንግል ቃል ሥጋ ኮነ

በቤተልሔም ተወልደ።
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ሰላም ለኵልያቲክሙ እለ ዕሩያን በአካል፤ሰላም ለኵልያቲክሙ እለ ዕሩያን በአካል፤ሰላም ለኵልያቲክሙ እለ ዕሩያን በአካል፤ሰላም ለኵልያቲክሙ እለ ዕሩያን በአካል፤

ዓለመክሙ ዓለመክሙ ዓለመክሙ ዓለመክሙ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ አመ ሐወፀ ለሣህል፤አመ ሐወፀ ለሣህል፤አመ ሐወፀ ለሣህል፤አመ ሐወፀ ለሣህል፤

እምኔክሙ  ፩ዱ እምኔክሙ  ፩ዱ እምኔክሙ  ፩ዱ እምኔክሙ  ፩ዱ እግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔር ቃል፤ቃል፤ቃል፤ቃል፤

ተፈጸመ ተስፋ አበው ተፈጸመ ተስፋ አበው ተፈጸመ ተስፋ አበው ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያምበማርያምበማርያምበማርያም ድንግል፤ድንግል፤ድንግል፤ድንግል፤

ወበቀራንዮ ተተክለ  መድኃኒት መስቀል።ወበቀራንዮ ተተክለ  መድኃኒት መስቀል።ወበቀራንዮ ተተክለ  መድኃኒት መስቀል።ወበቀራንዮ ተተክለ  መድኃኒት መስቀል።
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ነግሥ ዘጥር ሥላሴነግሥ ዘጥር ሥላሴነግሥ ዘጥር ሥላሴነግሥ ዘጥር ሥላሴ

ሠሠሠሠለለለለስስስስቱቱቱቱ ነገሥትነገሥትነገሥትነገሥት ይለብሱይለብሱይለብሱይለብሱ ነደነደነደነደ፤፤፤፤

ወይትዐጸፉወይትዐጸፉወይትዐጸፉወይትዐጸፉ በረደበረደበረደበረደ፤፤፤፤

አሐአሐአሐአሐዱሰዱሰዱሰዱሰ ወልድወልድወልድወልድ ሶበሶበሶበሶበ እእእእማርያምማርያምማርያምማርያም ተወልደተወልደተወልደተወልደ፤፤፤፤

በለቢሰበለቢሰበለቢሰበለቢሰ ሥጋሥጋሥጋሥጋ ኮነነኮነነኮነነኮነነ ዘመደዘመደዘመደዘመደ፤፤፤፤

ወአሰተርአየወአሰተርአየወአሰተርአየወአሰተርአየ እምህቡዕእምህቡዕእምህቡዕእምህቡዕ ገሃደገሃደገሃደገሃደ።።።።
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ማንሻማንሻማንሻማንሻ

በለቢሰበለቢሰበለቢሰበለቢሰ ሥጋሥጋሥጋሥጋ ኮነነኮነነኮነነኮነነ ዘመደዘመደዘመደዘመደ፤፤፤፤

ወአሰተርአየወአሰተርአየወአሰተርአየወአሰተርአየ እምህቡዕእምህቡዕእምህቡዕእምህቡዕ ገሃደገሃደገሃደገሃደ።።።።
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ዚቅዚቅዚቅዚቅ

ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወበእንተ 
መድኃኒትነ፤መድኃኒትነ፤መድኃኒትነ፤መድኃኒትነ፤

ዘወረደ እምሰማያት ተሰብአ ዘወረደ እምሰማያት ተሰብአ ዘወረደ እምሰማያት ተሰብአ ዘወረደ እምሰማያት ተሰብአ 
ወተሰገወ እመንፈስ ቅዱስወተሰገወ እመንፈስ ቅዱስወተሰገወ እመንፈስ ቅዱስወተሰገወ እመንፈስ ቅዱስ

ወእማርያም እምቅድስት ድንግል።ወእማርያም እምቅድስት ድንግል።ወእማርያም እምቅድስት ድንግል።ወእማርያም እምቅድስት ድንግል።
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ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል 
ወኪሩቤል፤ ወኪሩቤል፤ ወኪሩቤል፤ ወኪሩቤል፤ 

ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤

አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤

ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ ወሰላም ለቅዳሴክሙ ትጉሃነ ሰማይ ዝክሩነ 
በጸሎትክሙ።በጸሎትክሙ።በጸሎትክሙ።በጸሎትክሙ።
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ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል 
ሱራፌል ወኪሩቤል፤ ሱራፌል ወኪሩቤል፤ ሱራፌል ወኪሩቤል፤ ሱራፌል ወኪሩቤል፤ 

ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል 
ወፋኑኤል፤ወፋኑኤል፤ወፋኑኤል፤ወፋኑኤል፤

አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤

ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊት ማኅፈድ፤ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊት ማኅፈድ፤ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊት ማኅፈድ፤ሊቃናተ ነድ ዘሰማያዊት ማኅፈድ፤

በእንተ በግዑ ዕቀብዋ ለዛቲ ዓጸድ።በእንተ በግዑ ዕቀብዋ ለዛቲ ዓጸድ።በእንተ በግዑ ዕቀብዋ ለዛቲ ዓጸድ።በእንተ በግዑ ዕቀብዋ ለዛቲ ዓጸድ።
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ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል ሰላም ለክሙ ሚካኤል ወገብርኤል 
ሱራፌል ወኪሩቤል፤ ሱራፌል ወኪሩቤል፤ ሱራፌል ወኪሩቤል፤ ሱራፌል ወኪሩቤል፤ 

ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤ዑራኤል ወሩፋኤል ሱርያል ወፋኑኤል፤

አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤አፍኒን ወራጉኤል ወሳቁኤል፤

ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ እዕቀቡነ ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ እዕቀቡነ ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ እዕቀቡነ ወሰላም ለከናፍሪክሙ ከመ እዕቀቡነ 
ተማህፀነ ለክርስቶስ በደሙ።ተማህፀነ ለክርስቶስ በደሙ።ተማህፀነ ለክርስቶስ በደሙ።ተማህፀነ ለክርስቶስ በደሙ።
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ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል ሚካኤል ወገብርኤል ሱራፌል 
ወኪሩቤልወኪሩቤልወኪሩቤልወኪሩቤል፤፤፤፤

እለ ትሴብሕዎ፤እለ ትሴብሕዎ፤እለ ትሴብሕዎ፤እለ ትሴብሕዎ፤

መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ መላእክተ ሰማይ ሰአሉ ለነ 
አስተምሕሩ ለነ፤አስተምሕሩ ለነ፤አስተምሕሩ ለነ፤አስተምሕሩ ለነ፤

ቅድመ መንበሩ ቅድመ መንበሩ ቅድመ መንበሩ ቅድመ መንበሩ ለእግዚእነለእግዚእነለእግዚእነለእግዚእነ።።።።
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ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሰላም ለከ ሊቀ መላእክት ሚካኤልሚካኤልሚካኤልሚካኤል፤፤፤፤

ወዲበ ሠናይትከ ዓዲ ለሰብእ ሣህል፤ወዲበ ሠናይትከ ዓዲ ለሰብእ ሣህል፤ወዲበ ሠናይትከ ዓዲ ለሰብእ ሣህል፤ወዲበ ሠናይትከ ዓዲ ለሰብእ ሣህል፤

አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል፤አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል፤አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል፤አሐዱ እምእለ ይባርክዎ ለቃል፤

እዙዝ ዲበ ሕዝብ ከመ ትተንብል፤እዙዝ ዲበ ሕዝብ ከመ ትተንብል፤እዙዝ ዲበ ሕዝብ ከመ ትተንብል፤እዙዝ ዲበ ሕዝብ ከመ ትተንብል፤

በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ከልል።በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ከልል።በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ከልል።በእንተ ሥጋሁ ነበልባል ርእሰነ ከልል።
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ሰላም ለከ ንሥረ እሳት ዘራማ፤ሰላም ለከ ንሥረ እሳት ዘራማ፤ሰላም ለከ ንሥረ እሳት ዘራማ፤ሰላም ለከ ንሥረ እሳት ዘራማ፤

ማህሌታይ ማህሌታይ ማህሌታይ ማህሌታይ ሚካኤልሚካኤልሚካኤልሚካኤል መዓርዒረ ዜማ፤መዓርዒረ ዜማ፤መዓርዒረ ዜማ፤መዓርዒረ ዜማ፤

ለረዲኤትከ ዲቤነ ሲማ፤ለረዲኤትከ ዲቤነ ሲማ፤ለረዲኤትከ ዲቤነ ሲማ፤ለረዲኤትከ ዲቤነ ሲማ፤

ለማኅበርነ ከዋላሃ ዕቀብ ወፍጽማ፤ለማኅበርነ ከዋላሃ ዕቀብ ወፍጽማ፤ለማኅበርነ ከዋላሃ ዕቀብ ወፍጽማ፤ለማኅበርነ ከዋላሃ ዕቀብ ወፍጽማ፤

እመራደ ነኪር አጽንዕ ኑኃ ወግድማ።እመራደ ነኪር አጽንዕ ኑኃ ወግድማ።እመራደ ነኪር አጽንዕ ኑኃ ወግድማ።እመራደ ነኪር አጽንዕ ኑኃ ወግድማ።
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ሰላም ሰላም ሰላም ሰላም ለሚካኤልለሚካኤልለሚካኤልለሚካኤል ዘነድ ሡራኁ፤ዘነድ ሡራኁ፤ዘነድ ሡራኁ፤ዘነድ ሡራኁ፤

ይትከሃን ወትረ በበምሥዋዒሁ፤ይትከሃን ወትረ በበምሥዋዒሁ፤ይትከሃን ወትረ በበምሥዋዒሁ፤ይትከሃን ወትረ በበምሥዋዒሁ፤

እምቅዱሳን አሐዱ እምእለ ይተግሁ፤እምቅዱሳን አሐዱ እምእለ ይተግሁ፤እምቅዱሳን አሐዱ እምእለ ይተግሁ፤እምቅዱሳን አሐዱ እምእለ ይተግሁ፤

ሐዋዝ በአርያም መኃልይሁ፤ሐዋዝ በአርያም መኃልይሁ፤ሐዋዝ በአርያም መኃልይሁ፤ሐዋዝ በአርያም መኃልይሁ፤

ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ ነጐድጓደ ስብሐት ግሩመ ይደምጽ 
ጉህናሁ።ጉህናሁ።ጉህናሁ።ጉህናሁ።
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ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል፤ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል፤ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል፤ሰላም ለልሳንከ መዝሙረ ቅዳሴ ዘነበልባል፤

ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ ወለድምፀ ቃልከ ሐዋዝ ቀርነ መንግሥቱ 
ለቃል፤ለቃል፤ለቃል፤ለቃል፤

ሞገሰ ክብሩ ሞገሰ ክብሩ ሞገሰ ክብሩ ሞገሰ ክብሩ ሚካኤልሚካኤልሚካኤልሚካኤል ለተላፊኖስ ባዕል፤ለተላፊኖስ ባዕል፤ለተላፊኖስ ባዕል፤ለተላፊኖስ ባዕል፤

አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት አልቦ ዘይትማሰለከ በልማደ ምሕረት 
ወሣህል፤ወሣህል፤ወሣህል፤ወሣህል፤

እንበለ ባሕቲታ እኅትከ እንበለ ባሕቲታ እኅትከ እንበለ ባሕቲታ እኅትከ እንበለ ባሕቲታ እኅትከ ማርያምማርያምማርያምማርያም ድንግል።ድንግል።ድንግል።ድንግል።
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ንዌጥን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ንዌጥን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ንዌጥን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት ንዌጥን ዝክረ ውዳሴሆሙ ለነቢያት 
ወሐዋርያት፤ወሐዋርያት፤ወሐዋርያት፤ወሐዋርያት፤

ለጻድቃን ወሰማዕት፤ለጻድቃን ወሰማዕት፤ለጻድቃን ወሰማዕት፤ለጻድቃን ወሰማዕት፤

ለአእላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት፤ለአእላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት፤ለአእላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት፤ለአእላፍ መላእክት ዘራማ ኃይላት፤

ለምልዕተ ጸጋ ለምልዕተ ጸጋ ለምልዕተ ጸጋ ለምልዕተ ጸጋ ማርያምማርያምማርያምማርያም ቡርክት፤ቡርክት፤ቡርክት፤ቡርክት፤

ወለሥግው ወልዳ ነባቢ እሳት።ወለሥግው ወልዳ ነባቢ እሳት።ወለሥግው ወልዳ ነባቢ እሳት።ወለሥግው ወልዳ ነባቢ እሳት።
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እዌጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊት እዌጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊት እዌጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊት እዌጥን ዝክረ ወድሶታ ለመንፈሳዊት 
ርግብ፤ርግብ፤ርግብ፤ርግብ፤

ዘመና ልሁብ፤ዘመና ልሁብ፤ዘመና ልሁብ፤ዘመና ልሁብ፤

እምከናፍሪሃ ይውኅዝ ሐሊብ፤እምከናፍሪሃ ይውኅዝ ሐሊብ፤እምከናፍሪሃ ይውኅዝ ሐሊብ፤እምከናፍሪሃ ይውኅዝ ሐሊብ፤

ተፀውረ በማኅፀና እሳት ዘኮሬብ ተፀውረ በማኅፀና እሳት ዘኮሬብ ተፀውረ በማኅፀና እሳት ዘኮሬብ ተፀውረ በማኅፀና እሳት ዘኮሬብ 
ወኢያውዓያ ነድ ወላህብ።ወኢያውዓያ ነድ ወላህብ።ወኢያውዓያ ነድ ወላህብ።ወኢያውዓያ ነድ ወላህብ።
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ማኅፀንኪ እግዝእትየ ማኅፀንኪ እግዝእትየ ማኅፀንኪ እግዝእትየ ማኅፀንኪ እግዝእትየ ማርያምማርያምማርያምማርያም ይከብር ይከብር ይከብር ይከብር 
ምስብዒተ፤ምስብዒተ፤ምስብዒተ፤ምስብዒተ፤

እምጽርሐ አርያም ዘላዕሉ ወእምኪሩቤል እምጽርሐ አርያም ዘላዕሉ ወእምኪሩቤል እምጽርሐ አርያም ዘላዕሉ ወእምኪሩቤል እምጽርሐ አርያም ዘላዕሉ ወእምኪሩቤል 
ትርብዕተ፤ትርብዕተ፤ትርብዕተ፤ትርብዕተ፤

፺ተ አውራኃ ወ፭ተ ዕለተ፤፺ተ አውራኃ ወ፭ተ ዕለተ፤፺ተ አውራኃ ወ፭ተ ዕለተ፤፺ተ አውራኃ ወ፭ተ ዕለተ፤

ፆረ ዘኢይፀወር መለኮተ፤ፆረ ዘኢይፀወር መለኮተ፤ፆረ ዘኢይፀወር መለኮተ፤ፆረ ዘኢይፀወር መለኮተ፤

አግመረ ዘኢይትገመር እሳተ።አግመረ ዘኢይትገመር እሳተ።አግመረ ዘኢይትገመር እሳተ።አግመረ ዘኢይትገመር እሳተ።
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ይትባረክ ስምኪ ይትባረክ ስምኪ ይትባረክ ስምኪ ይትባረክ ስምኪ ማርያምማርያምማርያምማርያም ዘአውፃእከነ ዘአውፃእከነ ዘአውፃእከነ ዘአውፃእከነ 
እምጸድፍ፤እምጸድፍ፤እምጸድፍ፤እምጸድፍ፤

በርኅራኄኪ ትሩፍ፤በርኅራኄኪ ትሩፍ፤በርኅራኄኪ ትሩፍ፤በርኅራኄኪ ትሩፍ፤

ይዌድሱኪ ኪሩቤል በዘኢያረምም አፍ፤ይዌድሱኪ ኪሩቤል በዘኢያረምም አፍ፤ይዌድሱኪ ኪሩቤል በዘኢያረምም አፍ፤ይዌድሱኪ ኪሩቤል በዘኢያረምም አፍ፤

ሐራ ሰማይ ትጉሃን እኁዛነ ሰይፍ፤ሐራ ሰማይ ትጉሃን እኁዛነ ሰይፍ፤ሐራ ሰማይ ትጉሃን እኁዛነ ሰይፍ፤ሐራ ሰማይ ትጉሃን እኁዛነ ሰይፍ፤

ኍላቌሆሙ አዕላፍ፤ኍላቌሆሙ አዕላፍ፤ኍላቌሆሙ አዕላፍ፤ኍላቌሆሙ አዕላፍ፤

አምሳለ ደመና ይኬልሉኪ በክንፍ።አምሳለ ደመና ይኬልሉኪ በክንፍ።አምሳለ ደመና ይኬልሉኪ በክንፍ።አምሳለ ደመና ይኬልሉኪ በክንፍ።
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ምንተ አዐስዮ ምንተ አዐስዮ ምንተ አዐስዮ ምንተ አዐስዮ ለእግዚአብሔርለእግዚአብሔርለእግዚአብሔርለእግዚአብሔር አሓተ፤አሓተ፤አሓተ፤አሓተ፤

በእንተ ኵሉ ዘገብረ ሊተ፤በእንተ ኵሉ ዘገብረ ሊተ፤በእንተ ኵሉ ዘገብረ ሊተ፤በእንተ ኵሉ ዘገብረ ሊተ፤

ረስይኒ እሙ አሥምሮ ግብተ፤ረስይኒ እሙ አሥምሮ ግብተ፤ረስይኒ እሙ አሥምሮ ግብተ፤ረስይኒ እሙ አሥምሮ ግብተ፤

ማርያምማርያምማርያምማርያም እግዝእትየ ዘሜጥኪ እሳተ፤እግዝእትየ ዘሜጥኪ እሳተ፤እግዝእትየ ዘሜጥኪ እሳተ፤እግዝእትየ ዘሜጥኪ እሳተ፤

ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለኪ ቤተ።ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለኪ ቤተ።ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለኪ ቤተ።ድኅረ በጽሐ ልሳኑ ዘለኪ ቤተ።
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ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ፤ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ፤ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ፤ሰላም ለዝክረ ስምኪ ዘመንክር ጣዕሙ፤

ለወልድኪ አምሳለ ደሙ፤ለወልድኪ አምሳለ ደሙ፤ለወልድኪ አምሳለ ደሙ፤ለወልድኪ አምሳለ ደሙ፤

መሠረተ ሕይወት መሠረተ ሕይወት መሠረተ ሕይወት መሠረተ ሕይወት ማርያምማርያምማርያምማርያም ወጥንተ፤ወጥንተ፤ወጥንተ፤ወጥንተ፤

መድኃኒት ዘእምቀዲሙ፤መድኃኒት ዘእምቀዲሙ፤መድኃኒት ዘእምቀዲሙ፤መድኃኒት ዘእምቀዲሙ፤

ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ፤ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ፤ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ፤ኪያኪ ሠናይተ ዘፈጠረ ለቤዛ ዓለሙ፤

እግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔር ይትባረክ ወይትአኰት ስሙ።  ይትባረክ ወይትአኰት ስሙ።  ይትባረክ ወይትአኰት ስሙ።  ይትባረክ ወይትአኰት ስሙ።  
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ማህሌተ ጽጌማህሌተ ጽጌማህሌተ ጽጌማህሌተ ጽጌ

ተፈስሒተፈስሒተፈስሒተፈስሒ ድንግልድንግልድንግልድንግል እንእንእንእንዘዘዘዘ ኢተአምሪኢተአምሪኢተአምሪኢተአምሪ ብእሴብእሴብእሴብእሴ፤፤፤፤

ዘጸገይኪዘጸገይኪዘጸገይኪዘጸገይኪ ለነለነለነለነ አአአአሐሐሐሐደደደደ እምእምእምእምነ ነ ነ ነ ሥሥሥሥላሴላሴላሴላሴ፤፤፤፤

እንዘእንዘእንዘእንዘ ትዘብጥትዘብጥትዘብጥትዘብጥ ከበሮከበሮከበሮከበሮ ቅድመቅድመቅድመቅድመ አእላፈአእላፈአእላፈአእላፈ ኤኤኤኤፍሬፍሬፍሬፍሬምምምም
ወምናሴወምናሴወምናሴወምናሴ፤፤፤፤

ለተለተለተለተአአአአምርኪምርኪምርኪምርኪ ትነግርትነግርትነግርትነግር ውዳሴውዳሴውዳሴውዳሴ፤፤፤፤

ማርያምማርያምማርያምማርያም እህቱእህቱእህቱእህቱ ለሙሴለሙሴለሙሴለሙሴ።።።።
WWW.DEBELO.ORG



ማንሻማንሻማንሻማንሻ

ለተለተለተለተአአአአምርኪምርኪምርኪምርኪ ትነግርትነግርትነግርትነግር
ውዳሴውዳሴውዳሴውዳሴ፤፤፤፤

ማርያምማርያምማርያምማርያም እህቱእህቱእህቱእህቱ ለሙሴለሙሴለሙሴለሙሴ።።።።
WWW.DEBELO.ORG



ዚቅዚቅዚቅዚቅ

በፈቃደበፈቃደበፈቃደበፈቃደ አአአአቡሁቡሁቡሁቡሁ ወረደወረደወረደወረደ፤፤፤፤

ኀኀኀኀበበበበ ማርያምማርያምማርያምማርያም ተተተተአአአአንገደንገደንገደንገደ፤፤፤፤

በድንግልናሃበድንግልናሃበድንግልናሃበድንግልናሃ ንጹንጹንጹንጹሕሕሕሕ
እግዚአብእግዚአብእግዚአብእግዚአብሔሔሔሔርርርር ተወልደተወልደተወልደተወልደ።።።።
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መልክአ ሥላሴመልክአ ሥላሴመልክአ ሥላሴመልክአ ሥላሴ

ሰላምሰላምሰላምሰላም ለህላዌክሙለህላዌክሙለህላዌክሙለህላዌክሙ ዘይመውዕዘይመውዕዘይመውዕዘይመውዕ ህላህላህላህላዌዌዌዌያተያተያተያተ፤፤፤፤

ለረኪበለረኪበለረኪበለረኪበ ስሙስሙስሙስሙ ኅኅኅኅቡቡቡቡእእእእ አመአመአመአመ ወጠንኩወጠንኩወጠንኩወጠንኩ ተምኔተተምኔተተምኔተተምኔተ፤፤፤፤

እምግብርክሙእምግብርክሙእምግብርክሙእምግብርክሙ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ ሶበሶበሶበሶበ ረከብኩረከብኩረከብኩረከብኩ አስማተአስማተአስማተአስማተ

መለኮተመለኮተመለኮተመለኮተ ለለአሃዱለለአሃዱለለአሃዱለለአሃዱ ዘዚኣክሙዘዚኣክሙዘዚኣክሙዘዚኣክሙ ገጻተገጻተገጻተገጻተ፤፤፤፤

እንበለእንበለእንበለእንበለ ትድምርትትድምርትትድምርትትድምርት እሰሚእሰሚእሰሚእሰሚ ወእሁብወእሁብወእሁብወእሁብ ትድምርተትድምርተትድምርተትድምርተ።።።።
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ማንሻማንሻማንሻማንሻ

መለኮተመለኮተመለኮተመለኮተ ለለአሃዱለለአሃዱለለአሃዱለለአሃዱ ዘዚኣክሙዘዚኣክሙዘዚኣክሙዘዚኣክሙ
ገጻተገጻተገጻተገጻተ፤፤፤፤

እንበለእንበለእንበለእንበለ ትድምርትትድምርትትድምርትትድምርት እሰሚእሰሚእሰሚእሰሚ ወእሁብወእሁብወእሁብወእሁብ
ትድምርተትድምርተትድምርተትድምርተ።።።።
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ዚቅዚቅዚቅዚቅ

ነነነነአአአአምንምንምንምን በአብበአብበአብበአብ ወነአምንወነአምንወነአምንወነአምን በወልድበወልድበወልድበወልድ ወነአወነአወነአወነአምምምምንንንን
በመንፈስበመንፈስበመንፈስበመንፈስ ቅዱስቅዱስቅዱስቅዱስ፤፤፤፤

ነአምንነአምንነአምንነአምን ዘንተዘንተዘንተዘንተ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ ፩፩፩፩ዱዱዱዱ ውእቱውእቱውእቱውእቱ አምላክአምላክአምላክአምላክ
ፍጹምፍጹምፍጹምፍጹም ዘእምኔሁዘእምኔሁዘእምኔሁዘእምኔሁ ለአብለአብለአብለአብ ወልድወልድወልድወልድ ተወልደተወልደተወልደተወልደ
በአምሳለበአምሳለበአምሳለበአምሳለ ዚአሁዚአሁዚአሁዚአሁ፤፤፤፤

ኅኅኅኅቡርቡርቡርቡር ህላዌሁህላዌሁህላዌሁህላዌሁ ነአምንነአምንነአምንነአምን ንንንንሕነሕነሕነሕነ ነአነአነአነአምን።ምን።ምን።ምን።
WWW.DEBELO.ORG



ወረብወረብወረብወረብ

ነአምን ነአምን ነአምን ነአምን በአብበአብበአብበአብ ወነአምን ወነአምን ወነአምን ወነአምን በወልድበወልድበወልድበወልድ
ወነአምን ወነአምን ወነአምን ወነአምን በመንፈስ ቅዱስበመንፈስ ቅዱስበመንፈስ ቅዱስበመንፈስ ቅዱስ((((2222))))፤፤፤፤

፩ዱ ውእቱ አምላክ ፍጹም ፩ዱ ፩ዱ ውእቱ አምላክ ፍጹም ፩ዱ ፩ዱ ውእቱ አምላክ ፍጹም ፩ዱ ፩ዱ ውእቱ አምላክ ፍጹም ፩ዱ 
ውእቱ። ውእቱ። ውእቱ። ውእቱ። 
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መልክአ ሥላሴመልክአ ሥላሴመልክአ ሥላሴመልክአ ሥላሴ

ሰላምሰላምሰላምሰላም ለአለአለአለአፃፃፃፃብብብብዒዒዒዒክሙክሙክሙክሙ እለእለእለእለ እምአጽፋርእምአጽፋርእምአጽፋርእምአጽፋር ኢይትኢይትኢይትኢይትሌሌሌሌለዩለዩለዩለዩ፤፤፤፤

ለቤትክሙለቤትክሙለቤትክሙለቤትክሙ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ ዘኢዘኢዘኢዘኢየኀየኀየኀየኀልቅልቅልቅልቅ ንዋዩንዋዩንዋዩንዋዩ፤፤፤፤

አመአመአመአመ አብዐአብዐአብዐአብዐልክሙልክሙልክሙልክሙ ሰብሰብሰብሰብአአአአ ድድድድኅኅኅኅረረረረ አንደዮአንደዮአንደዮአንደዮ ጌጋዩጌጋዩጌጋዩጌጋዩ፤፤፤፤

ዘኢርእዩዘኢርእዩዘኢርእዩዘኢርእዩ እምእምእምእምቅቅቅቅድመድመድመድመ ዮምዮምዮምዮም መላእክተመላእክተመላእክተመላእክተ ሰማይሰማይሰማይሰማይ ርእዩርእዩርእዩርእዩ፤፤፤፤

ወአግብርተወአግብርተወአግብርተወአግብርተ ሰብእሰብእሰብእሰብእ መላእክትመላእክትመላእክትመላእክት ተሰምዩተሰምዩተሰምዩተሰምዩ።።።።
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ማንሻ

ዘኢርእዩዘኢርእዩዘኢርእዩዘኢርእዩ እምእምእምእምቅቅቅቅድመድመድመድመ ዮምዮምዮምዮም መላእክተመላእክተመላእክተመላእክተ
ሰማይሰማይሰማይሰማይ ርእዩርእዩርእዩርእዩ፤፤፤፤

ወአግብርተወአግብርተወአግብርተወአግብርተ ሰብእሰብእሰብእሰብእ መላእክትመላእክትመላእክትመላእክት
ተሰምዩተሰምዩተሰምዩተሰምዩ።።።።
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ዚቅ

ርእይዎርእይዎርእይዎርእይዎ ኖሎትኖሎትኖሎትኖሎት አእአእአእአእኰኰኰኰትዎትዎትዎትዎ
መላእክትመላእክትመላእክትመላእክት፤፤፤፤

ለዘተወልደለዘተወልደለዘተወልደለዘተወልደ እማርያምእማርያምእማርያምእማርያም እምቅድስትእምቅድስትእምቅድስትእምቅድስት

ድንግልድንግልድንግልድንግል ዮምዮምዮምዮም ሰማያዊሰማያዊሰማያዊሰማያዊ በጎልበጎልበጎልበጎል ሰከበሰከበሰከበሰከበ
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ወረብ

ርእይዎርእይዎርእይዎርእይዎ ኖሎትኖሎትኖሎትኖሎት(2) አእአእአእአእኰኰኰኰትዎትዎትዎትዎ
መላእክትመላእክትመላእክትመላእክት፤፤፤፤

ዮምዮምዮምዮም ሰማያዊሰማያዊሰማያዊሰማያዊ በጎልበጎልበጎልበጎል ሰከበሰከበሰከበሰከበ
ለዘተወልደ እማርያም ለዘተወልደ እማርያም ለዘተወልደ እማርያም ለዘተወልደ እማርያም 
እምቅድስት ድንግል።እምቅድስት ድንግል።እምቅድስት ድንግል።እምቅድስት ድንግል።
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መልክዐ ሥላሴ

ለዘበነጊድለዘበነጊድለዘበነጊድለዘበነጊድ አቅረብኩአቅረብኩአቅረብኩአቅረብኩ መመመመካካካካልየልየልየልየ ልሳንልሳንልሳንልሳን ስብሐታተስብሐታተስብሐታተስብሐታተ፤፤፤፤

መጠነመጠነመጠነመጠነ ራብዕ ዐሥራብዕ ዐሥራብዕ ዐሥራብዕ ዐሥርርርር እንዘእንዘእንዘእንዘ አተሉአተሉአተሉአተሉ ሰብዓተሰብዓተሰብዓተሰብዓተ፤፤፤፤

ህየንተህየንተህየንተህየንተ አአአአሐሐሐሐዱዱዱዱ ሥላሴሥላሴሥላሴሥላሴ እለእለእለእለ ትፈድዩትፈድዩትፈድዩትፈድዩ ምምምምእተእተእተእተ፤፤፤፤

ጸግውኒጸግውኒጸግውኒጸግውኒ እምገጽክሙእምገጽክሙእምገጽክሙእምገጽክሙ ንዋየንዋየንዋየንዋየ ገጽገጽገጽገጽ ትፍትፍትፍትፍሥሥሥሥሕተሕተሕተሕተ፤፤፤፤

ወዲበወዲበወዲበወዲበ ዐሠዐሠዐሠዐሠርቱርቱርቱርቱ አህጉርአህጉርአህጉርአህጉር ሀቡኒሀቡኒሀቡኒሀቡኒ ሢሢሢሢመተመተመተመተ።።።።
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ማንሻ

ጸግውኒጸግውኒጸግውኒጸግውኒ እምገጽክሙእምገጽክሙእምገጽክሙእምገጽክሙ ንዋየንዋየንዋየንዋየ ገጽገጽገጽገጽ
ትፍትፍትፍትፍሥሥሥሥሕተሕተሕተሕተ፤፤፤፤

ወዲበወዲበወዲበወዲበ ዐሠዐሠዐሠዐሠርቱርቱርቱርቱ አህጉርአህጉርአህጉርአህጉር ሀቡኒሀቡኒሀቡኒሀቡኒ ሢሢሢሢመተመተመተመተ።።።።
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ዚቅ

ስብሐት ለከ ስብሐት ለዘወለደከ ስብሐት ለከ ስብሐት ለዘወለደከ ስብሐት ለከ ስብሐት ለዘወለደከ ስብሐት ለከ ስብሐት ለዘወለደከ 
ስብሐት ለዘሠረፀ እምአቡከ፤ስብሐት ለዘሠረፀ እምአቡከ፤ስብሐት ለዘሠረፀ እምአቡከ፤ስብሐት ለዘሠረፀ እምአቡከ፤

ዘዕሩይ ምስሌሁ ወምስሌከ ለከዊነ ዘዕሩይ ምስሌሁ ወምስሌከ ለከዊነ ዘዕሩይ ምስሌሁ ወምስሌከ ለከዊነ ዘዕሩይ ምስሌሁ ወምስሌከ ለከዊነ 
ዘሀሎ ወይሄሉ ለዓለም ወለዓለመ ዘሀሎ ወይሄሉ ለዓለም ወለዓለመ ዘሀሎ ወይሄሉ ለዓለም ወለዓለመ ዘሀሎ ወይሄሉ ለዓለም ወለዓለመ 
ዓለም።ዓለም።ዓለም።ዓለም።
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ምልምልምልምልጣንጣንጣንጣን

ኲሉ ይሰግድ ኲሉ ይሰግድ ኲሉ ይሰግድ ኲሉ ይሰግድ ለሥላሴ፤ለሥላሴ፤ለሥላሴ፤ለሥላሴ፤

ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ 
ሥላሴ፤ሥላሴ፤ሥላሴ፤ሥላሴ፤

እስመ ኮነ ለዘይነብር ዲበ እስመ ኮነ ለዘይነብር ዲበ እስመ ኮነ ለዘይነብር ዲበ እስመ ኮነ ለዘይነብር ዲበ ኪሩቤል፤ኪሩቤል፤ኪሩቤል፤ኪሩቤል፤

ወበዓይኑ ይኔጽር ቀላያተ።ወበዓይኑ ይኔጽር ቀላያተ።ወበዓይኑ ይኔጽር ቀላያተ።ወበዓይኑ ይኔጽር ቀላያተ።
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ወረብወረብወረብወረብ

ኵሉ ይሰግድ ኵሉ ይሰግድ ኵሉ ይሰግድ ኵሉ ይሰግድ ለሥላሴ ለሥላሴ ለሥላሴ ለሥላሴ ለሥላሴ ለሥላሴ ለሥላሴ ለሥላሴ 
ኵሉ ይሰግድ፤ኵሉ ይሰግድ፤ኵሉ ይሰግድ፤ኵሉ ይሰግድ፤

ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ ወይትቀነይ ኵሉ ለመንግሥተ 
ሥላሴ ሥላሴ ሥላሴ ሥላሴ ሥላሴ ሥላሴ ሥላሴ ሥላሴ ኵሉ ይሰግድ።ኵሉ ይሰግድ።ኵሉ ይሰግድ።ኵሉ ይሰግድ።
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እስእስእስእስመ ለዓለምመ ለዓለምመ ለዓለምመ ለዓለም

እገኒ ለከ እግዚኦ አምላኪየ እገኒ ለከ እግዚኦ አምላኪየ እገኒ ለከ እግዚኦ አምላኪየ እገኒ ለከ እግዚኦ አምላኪየ 

ዘዲበ ሠረገላ ዘዲበ ሠረገላ ዘዲበ ሠረገላ ዘዲበ ሠረገላ ኪሩቤልኪሩቤልኪሩቤልኪሩቤል ትነብር ኢየሐፅፅትነብር ኢየሐፅፅትነብር ኢየሐፅፅትነብር ኢየሐፅፅ

ወልድ እምህላዌሁ ለአብ እንዘ ሀሎወልድ እምህላዌሁ ለአብ እንዘ ሀሎወልድ እምህላዌሁ ለአብ እንዘ ሀሎወልድ እምህላዌሁ ለአብ እንዘ ሀሎ

ምድረ ኀቤነ ነገረነ ዜናከ ማርያምሰምድረ ኀቤነ ነገረነ ዜናከ ማርያምሰምድረ ኀቤነ ነገረነ ዜናከ ማርያምሰምድረ ኀቤነ ነገረነ ዜናከ ማርያምሰ

ተንከተመ ተንከተመ ተንከተመ ተንከተመ እግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔርእግዚአብሔር ኮነት ለነኮነት ለነኮነት ለነኮነት ለነ

ዛቲ ይእቲ ትምክሕትነ ስምዓ ግዕዛዝንነ ዛቲ ይእቲ ትምክሕትነ ስምዓ ግዕዛዝንነ ዛቲ ይእቲ ትምክሕትነ ስምዓ ግዕዛዝንነ ዛቲ ይእቲ ትምክሕትነ ስምዓ ግዕዛዝንነ 

ወተወልደ መድኃኒነ ፍሥሐነ ወክብርነ ወተወልደ መድኃኒነ ፍሥሐነ ወክብርነ ወተወልደ መድኃኒነ ፍሥሐነ ወክብርነ ወተወልደ መድኃኒነ ፍሥሐነ ወክብርነ 

ወልዶ ዘያፈቅር  ፈነወ ለነ።ወልዶ ዘያፈቅር  ፈነወ ለነ።ወልዶ ዘያፈቅር  ፈነወ ለነ።ወልዶ ዘያፈቅር  ፈነወ ለነ።
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እስእስእስእስመ ለዓለምመ ለዓለምመ ለዓለምመ ለዓለም

ዘመጽአ እምላዕሉ ዘዕሩይ ምክሩ ምስለ አቡሁ ዘመጽአ እምላዕሉ ዘዕሩይ ምክሩ ምስለ አቡሁ ዘመጽአ እምላዕሉ ዘዕሩይ ምክሩ ምስለ አቡሁ ዘመጽአ እምላዕሉ ዘዕሩይ ምክሩ ምስለ አቡሁ 
ኅቡር ህላዌሁ ምስለ አብ ኦሆ ብሂሎ ኅቡር ህላዌሁ ምስለ አብ ኦሆ ብሂሎ ኅቡር ህላዌሁ ምስለ አብ ኦሆ ብሂሎ ኅቡር ህላዌሁ ምስለ አብ ኦሆ ብሂሎ 
ተዓዛዜ ከዊኖ መጽአ ኀቤነ እንዘ ምስለ ተዓዛዜ ከዊኖ መጽአ ኀቤነ እንዘ ምስለ ተዓዛዜ ከዊኖ መጽአ ኀቤነ እንዘ ምስለ ተዓዛዜ ከዊኖ መጽአ ኀቤነ እንዘ ምስለ 
አቡሁ መለኮቶ ደመረ ውስተ ትስብእት አቡሁ መለኮቶ ደመረ ውስተ ትስብእት አቡሁ መለኮቶ ደመረ ውስተ ትስብእት አቡሁ መለኮቶ ደመረ ውስተ ትስብእት 
ዚአነ ኢተመይጠ እምህላዌሁ ወልድ ዚአነ ኢተመይጠ እምህላዌሁ ወልድ ዚአነ ኢተመይጠ እምህላዌሁ ወልድ ዚአነ ኢተመይጠ እምህላዌሁ ወልድ 
ተወልደ በቤተ ልሔም በተድላ መለኮት ተወልደ በቤተ ልሔም በተድላ መለኮት ተወልደ በቤተ ልሔም በተድላ መለኮት ተወልደ በቤተ ልሔም በተድላ መለኮት 
አምላክ ዘየአትት ኃጢአተ ዓለም።አምላክ ዘየአትት ኃጢአተ ዓለም።አምላክ ዘየአትት ኃጢአተ ዓለም።አምላክ ዘየአትት ኃጢአተ ዓለም።
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እስእስእስእስመ ለዓለምመ ለዓለምመ ለዓለምመ ለዓለም

ዘመጽአዘመጽአዘመጽአዘመጽአ እምላዕሉእምላዕሉእምላዕሉእምላዕሉ እመልዕልተእመልዕልተእመልዕልተእመልዕልተ ኩሉኩሉኩሉኩሉ
ዘይዔዝዝዘይዔዝዝዘይዔዝዝዘይዔዝዝ ትፍስሕተትፍስሕተትፍስሕተትፍስሕተ ውውውውስስስስተተተተ ኩሉኩሉኩሉኩሉ
ምድርምድርምድርምድር ዘይትአጸፍዘይትአጸፍዘይትአጸፍዘይትአጸፍ ብርሃነብርሃነብርሃነብርሃነ ከመከመከመከመ
ልብስልብስልብስልብስ ተወልደተወልደተወልደተወልደ ወለብሰወለብሰወለብሰወለብሰ ሥጋነሥጋነሥጋነሥጋነ
ተሰቅለተሰቅለተሰቅለተሰቅለ ቤዛነቤዛነቤዛነቤዛነ መድመድመድመድኃኃኃኃኒትነኒትነኒትነኒትነ ክርስቶክርስቶክርስቶክርስቶስ።ስ።ስ።ስ።
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ቅንዋትቅንዋትቅንዋትቅንዋት

ዘዲበ ኪሩቤል ይነብር እምሰማያት ዘዲበ ኪሩቤል ይነብር እምሰማያት ዘዲበ ኪሩቤል ይነብር እምሰማያት ዘዲበ ኪሩቤል ይነብር እምሰማያት 
ወረደ ወተወልደ እምብእሲት ወረደ ወተወልደ እምብእሲት ወረደ ወተወልደ እምብእሲት ወረደ ወተወልደ እምብእሲት 
ዘይሴብሕዎ ሠራዊተ መላእክት ዘይሴብሕዎ ሠራዊተ መላእክት ዘይሴብሕዎ ሠራዊተ መላእክት ዘይሴብሕዎ ሠራዊተ መላእክት 
ተሰቅለ ዲበ ዕፅ ከመ ዕቡስ ከመ ተሰቅለ ዲበ ዕፅ ከመ ዕቡስ ከመ ተሰቅለ ዲበ ዕፅ ከመ ዕቡስ ከመ ተሰቅለ ዲበ ዕፅ ከመ ዕቡስ ከመ 
ይቤዙ ውሉደ ሰብእ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ ይቤዙ ውሉደ ሰብእ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ ኢየሱስ 
ክርስቶስ።ክርስቶስ።ክርስቶስ።ክርስቶስ።
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ወስብሐት 
ለእግዚአብሔር

አሜን።
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