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ትርጉም፡- በበረት ተኛ በጨርቅ ተጠቀለለ  

የዓለም መድኃኒት/2/ ዛሬ ተወለደ/2/  

215.ሖረ Iየሱስ  

ሖረ Iየሱስ /4/  

Eምገሊላ /3/ ኀበ ዮሐንስ /2/  

ትርጉም፡ሄደ Iየሱስ/2/ 

ከገሊላ/3/ ወደ ዮሐንስ  

216.ምድርኒ ርEይቶ  

ምድርኒ ርEይቶ ወAኮቴቶ/2/  

ባሕርኒ ሰገደት ሎቱ/4/  

ትርጉም፡- ምድርም Aየችው Aመሰገነቸው  

ባሕርም ሰገደችለት  

217.ወወለደት  

ወወለደት ወልደ ዘበኩራ /4/  

መንጦላEት ደመና ሰወራ /4/  

ትርጉም፡- የበኩር ልጇን ወለደች  

የደመና መጋረጃ ጋረዳት  

218.በፍሥሐ ወበሰላም  

በፍሥሐ /2/ ወበሰላም/2/  

ወረደ ወልድ/4/ ወልድ ውስተ ምጥማቃት  

ትርጉም፡ ወልድ ክርስቶስ  

ሊጠመቅ ወደ ወንዝ ወረደ  

219.ወረደ  

  ወረደ ወልድ/6/  

  Eምሰማያት ውስተ ምጥማቃት/4/  

ትርጉም፡- 

 ወልድ ክርስቶስ ወደ ወንዝ ሊጠመቅ ወረደ  

220.ወቅድሳት  

ወቅድሳት መንፈስ  

ወሀበነ ማየ መንጽኤ ዚAነ  

ትርጉም፡ መንፈስ ቅዱስ በመቅደስ  

ለኃጢAታችን ማንጫ ውኃን ሰጠን  

221.በEደ ዮሐንስ  

በEደ ዮሐንስ ተጠምቀ Iየሱስ ናዝራዊ/2/  

ሰማያዊ /5/ Iየሱስ ናዝራዊ/2/  

ትርጉም፡- ናዝራዊ Iየሱስ ክርስቶስ  

  በዮሐንስ Eጅ ተጠመቀ  

222.Iየሱስ ሖረ  

Iየሱስ ሖረ ሀገረ Eሴይ  

ዮሐንስ Aጥምቆ በማይ ወለደነ ዳግመ Eማይ /2./  

ትርጉም፡- Iየሱስ ወደ Eሴይ ሀገር ሄደ  

ዮሐንስም በውኃ Aጠመቀው  

Eኛንም ከውኃ ዳግመኛ ወለደን  

223.Eንዘ ሕፃን  

Eንዘ ህፃን ልህቀ በዮርዳኖስ ተጠምቀ/2/  

በዮርዳኖስ /4/ ተጠምቀ በEደ ዮሐንስ /2/  

ትርጉም፡- Eንደ ሕፃን ሆኖ በትንሽ  

በትንሹ Aደገ በዮርዳኖስ  

ወንዝ በዮሐንስ Eጅ ተጠመቀ  

224.ኀዲጎ ተሰA  

ኀዲጎ ተሰA ወተሰAተ ነገደ /2/  

ማEከለ ባሕር /4/ ቆመ ማEከለ ባሕር/2/  

ትርጉም፡- ዘጠና ዘጠኙን ነገደ መላEክትን ትቶ  

በባሕር መካከል ቆመ  

225.ወተመስሎ  

ወተመስሎ ስብA ዓይን Aባግዓ ላባ ወማይ/2/  

ወጥምቀተ Aባይ/2/ Aባይ/2/  

መጥምቀተ Aባይ /2/  

ትርጉም፡ ውኃን የጠጡ የላባ በጎች ምልክትን 

Aይተው Aንድ Eንደሆኑ በጥምቀት Aንድ ሆኑ 

ለተባሉ ለዛሬዎቹም ምEመናን ምሳሌ ሆኑ  

226.ክርስቶስ ተወልደ  

ክርስቶስ ተወልደ Eሰይ  

ክርስቶስ ተጠምቀ በማይ /2/  

ወለደነ ዳግመ Eማይ /2/  

ደግመ /2/ ወለደነ ዳግመ Eማይ /2 
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ትርጉም፡- Eስይ ክርስቶስ ተወለደ Eሰይ ክርስቶስ 

በውኃ ተጠመቀ ዳግመኛ በመንፈስ ቅዱስ 

በጥምቀት ወለደን  

227.Eምሰማያት  

Eምሰማያት ወረደ ወEምማርያም ተወልደ /2/  

ከመይኩን ቤዛ /2/ ለኩሉ ዓለም/2/  

ለብሰ ሥጋ ማርያም /2/ 

ትርጉም፡  

ከሰማያት ወረደ ከድንግል ማርያም ተወለደ/2/ 

Eንዲሆነን ቤዛ/2/ ለዓለሙ ሁሉ/2/ 

ለበሰ የማርያምን ሥጋ/2/  

ቤዛ ለዓለም ሁሉ  

ለበሰ የማርያምን ሥጋ  

228.መድኀኒነ ተጠመቀ 

መድኃኒነ ተወለደ ነዋ 

መድኃኒነ ተጠመቀ ነዋ/2/  

ይEዜኒ ለሰላም ንትልዋ  

ትርጉም፡- መድኃኒታችን Eነሆ ተወለደ  

 መድኃኒታችን ተጠመቀ  

 Aሁንም Eነሆ ሰላምን Eንከተላት 

 229.Aማን በAማን  

Aማን በAማን /4/  

መንክር  ስብሐተ ልደቱ 

 Aማን በAማን /4/  

መንክረ ስብሐተ ጥምቀቱ  

ትርጉም፡-Eውነት Eውነት የክርስቶስ  

መወለድ መጠመቅ Aስደናቂ ነው  

230.ሃሌ ሃሌ ሉያ  

ሃሌ ሃሌ ሉያ /2/  

ተጠምቀ ሰማያዊ በEደ መሬታዊ /4/  

Aምላክ ሆይ ሕዝቦችህ ዳኑ በልደትህ  

Aምላክ ሆይ ሕዝቦችህ ዳኑ በጥምቀትህ/2/  

ትርጉም፡- የነበረ በማEከለ ዓለም ያለ  

ዓለምን Aሳልፎ የሚኖር ሰማያዊ  

ክርስቶስ በምድራዊ Eጅ ተጠመቀ  

231.Eንዘስውር  

Eንዘስውር Eምኔነ ይEዜሰ ክሱተ ኮነ /2/  

ተAምረ ወመንክር ገብረ መድኃኒነ በቃና /2/  

ዘገሊላ ከብካበ ኮነ ማየ ረስየ ወይነ  

ትርጉም፡- ጌታችን መድኃኒታችን ከEኛ ተሰውሮ  

የነበረው Aሁን ተገለጠ በቃና ገሊላ  

ውኃውን ወይን ጠጅ  

በማድረግ ተAምራትን Aደረገ  

232.ክርስቶስ ተወለደ  

ክርስቶስ ተወልደ ወተጠመቀ /2/  

AስተርEዮቱ Aማን AሰትርEዮቱ /4/  

ትርጉም፡- Iየሱስ ክረትስቶስ ተወለደ  

ተጠመቀም በEውነት መገለጹ Eውነት ነው  

233.ዮሐንስኒ  

ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ/2/  

በሄኖን በቅሩበ ሣሌም/4/  

ትርጉም፡- በዮሐንስ በIየሩሳሌም Aቅራቢያ  

በዮርዳኖስ ያጠምቅ ነበር  

234.ሶበ መጽA  

ሶበ መጽA ቃል Eምሰማይ ለተናብቦ/2/  

ከበቦ /4/ ለማይ ባሕር ነድ በማይ ከበቦ/4/  

ትርጉም፡- ቃል ከሰማይ ለመናገር በመጣ  

ጊዜ Eሳት የዮርዳኖስን ባሕር ከበበው  

ውኃውም የሚሄድበት ቦታ ጠበበው  

235.ዮም ሰማያዊ  

ዮም ሰማያዊ በጎል ሰከበ  

ለዘተወልደ Eምቅድስት ደንግል/2/ 

ርEይዎ ኖሎት/2/ AEኩትዎ መላEክት /2/  

ትርጉም፡- Eነሆ ዛሬ ሰማያዊ ንጉሥ  

በበረት ተኛ ከቅድስት ድንግል  

ማርያም የተወለደውን ሰማያዊ  
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ንጉሥ Eረኞች Aዩት  

መላEክትም Aመሰገኑት  

236.ስብሐት ለEግዚAብሔር  

ስብሐት ለEግዚAብሔር በሰማያት  

ወበሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብE/2/  

ሃሌሉያ/3/ Aሜን ሃሌሉያ  

ትርጉም፡- በሰማያት ለEግዚAብሔር  

በምድርም ለሰው ልጆች ሰላም ይሁን  

237.ወጽA ወገብA 

ወጽA ወገብA በሰላም /2/ ወገብA በሰላም/2/  

ትርጉም፡-በሰላም ወጥቶ በሰላም ገባ  

238.ንU ናንሶሱ  

በብርሃኑ ንU ናንሶሱ  

በብርሃኑ ንU ናንሶሱ  

ትርጉም፡- በብርሃኑ Eንመላለስ  

239.መጽA ቃል  

መጽA ቃል Eምደመና ዘይብል/2/(2) 

ዝንቱ ውEቱ ወልድየ ዘAፈቅር/4/  

ትርጉም፡ የምወደው ልጄ ይህ ነው  

የሚል ቃል ከደመና መጣ 

240.ፈለገ ዮርዳኖስ  

ፈለገ ዮርዳኖስ የEምነታችን ጣEሙ  

ለክርስቲያን ታሪክ Aንቺ ነሽ መቅድሙ  

ቅድስት/3/ ዮርዳኖስ ሆይ የጌታ ሀገሩ  

Aብ ወልድ መንፈስቅዱስ በAንቺ ላይ Aደሩ  

241.ቅዱስ  

ቅዱስ /3/ Aልፋ ሕያው Aምላካችን ክብሩ 

ይስፋ/2/  

Eስይ ተጠመቀልን Eኛ Eንዳጠፋ  

242.የምስራች  

የምሥራች ተጠመቀ Eስይ /2/(2) 

የዓምለም ቤዛ /2/ የጽድቅ ፀሐይ /2/  

ተጠመቀ Aምላክ Aዶናይ /2/  

243.በበረት የተኛው  

በበረት የተኛው ቅዱሱ ሕፃን  

ልብስም Aለበሰ ነበረ Eርቃኑን  

የምታለብሰው ልብስ ባታገኝ Eናቱ  

ትንፋሽ Aለበሱት ከበው Eንስሳቱ  

Eሰይ የምሥራች ሃሌ ሃሌ ሉያ  

ጌታ ተወለደ ሊሆነን Aርዓያ  

244.ከEመቤታችን ተወለደ  

ከEመቤታችን ተወለደ ሥጋን የለበሰው  

Eኛን ሊያድነን ነው/2/ ከሞት Eኛን ሊያድነን ነው  

በሦስተኛው ቀን ተነሥቶ ሞትን ድል ያደረገው  

Eኛን ሊያድን ነው/2/ ከሞት Eኛን ሊያድነን ነው/2/  

245.Oንፈራጾ  

Oንፈራጾ ሰብA ሰገል/4/  

Aምኃሆሙ AምጽU መድምም /2/  

 

246.የዓለም በደል  

የዓለምን በደል የሰውን ግፍ Aይቶ  

ዘጠና ዘጠነኙን መላEክቱን ትቶ  

ጽድቅን ለመፈጸም በደልን Aጥፍቶ 

የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ  

Aምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለEኛ/2/  

የሰማዮች ሰማይ የማይችለው ንጉሥ 

ተወለደ ሲጠመቅ Eኛ ለመቀደስ  

ተራሮች ደንግጠው ዘለሉ Eንደፈረስ 

 ባሕር ተጨነቀች ጠበባት መሬቱ  

ዮርዳኖስ ሸሸ ለመቆም ከፊቱ  

Eንደተናገረው ዳዊት በትንቢቱ 

Eንደምናነበው በወንጌል ተጽፎ  

መንፈስቅዱስ ታየ በራሱ ላይ Aርፎ 

በርግብ ምሳሌ ክንፋን Aሰይፎ  

ልጁ በዮርዳኖስ ጽድቅን ሲመሠርት  

መጣ በዳመና ሰማያዊ Aባት  
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Eየመሰከረ የልጁን ጌትነት  

ባሕር ስትጨነቅ ተራራው ሲጨፍር  

ሰማይ ሲከፍት ደመናው ሲናገር  

ዓለም በዛሬው ቀን Aየች ይህን ምስጢር  

247.የምስራች  

የምሥራች ደስ ይበለን/2/ Eንበል ሃሌ ሉያ/2/  

Aምላክ ተጠመቀ ሊሆነን Aርዓያ/2/  

Aምላክ ተጠመቀ ከዚህ ሁሉ ክብሩ  

ስለEኛ ነውና Eንዘምር ዘምሩ 

 ከድንግል ተወለዶ ወልድ ሲጠመቅ  

ተራሮች ዘለሉ ዮሐንስ ሲያጠምቅ  

ዮርዳኖስም ሸሸ Aልቆመም ከፊቱ  

ወልድ Aምላክነቱ በግልጽ መታየቱ  

ከገሊላ ወንዝ ወደ ዮርዳኖስ  

ሊጠመቅ ወደደ በEደ ዮሐንስ 

Eንዴት ይቻለኛል Aንተ ለማጥመቅ  

ብሎ መለሰለት ዮሐንስ መጥምቅ  

248ደስ ይበለን  

የምስራች ደስ ይበለን/2/  

የዓለም መደኃኒት ተወለደልን/2/  

የምስራች ደስ ይበለን 

Aዳም ሆይ ደስ ይበለህ  

የዓለም መድኃኒት ተወለደልህ 

ሔዋን ሆይ ደስ ይበልሽ  

የዓለም መድኃኒት ተወለደልሽ  

ሰብA ሰገል Eንደታዘዙት /2/  

በኮከብ ተመርተው ሕፃኑን Aገኙት 

ሰግዱለት ከመሬት ወድቀው  

ወርቅ Eጣኑን ከርቤ በረከቱን ሰጥተው 

ንጉሥ ሄሮድስ ይህንን ሲሰማ  

ፈልጋችሁ Aምጡት በቀን በጨለማ  

249.ሳር ቅጠሉ  

ሳር ቅጠሉ ሰርዶ ሰንበሌጥ ቀጤማ  

በዚያች ቀን በዚያች ወር ለምለም የነበረው 

Eልልታ ዘመሩ በደስታ ተሞልተው  

ጌታ መወለዱን የምስራች ሰምተው 

    Eልል በይ ቤተልሔም ሃሌ ሃሌ ሉያ  

የፍቅር የሰላም ነሽና  ገበያ /2/  

ያ ትኁት Eረኛ ያ ትኁት Aባት  

ብርሃንን ለበሰ በEኩለ ለሊት  

ጥሪ ተልኮለት ከሰማይ ሠራዊት  

ለመመልከት በቃ የጌታውን ልደት  

     Eረኝነት ትንሽ የወራዳ ግብር  

ብሎ ሰው በግምት ተናግሮ ነበር  

የብዙ ሰው ራስ መሆኑን Eረኛ  

ክርስቶስ ሲወለድ ተረዳነው Eኛ  

250.Eስይ ተወለደ  

Eሰይ ተወለደ የAለም መድሀኒት /3/  

ይኸው ተወለደ የAለም መድኃኒት/3/ 

 ትንቢት ተናገሩ ነቢያቱ ሁሉ/3/  

Aምላክ ቀዳማዊ ይመጣል Eያሉ/3/ 

ሰብA ሰገል መጡ ሊሰግዱ በሙሉ/3/  

Eስራኤል ንጉሥ ወዴት ነው Eያሉ 

ሰብA ሰገል መጡ ይዘው Eጅ መንሻ /3/  

ወርቅ Eጣን ከርቤውን ለማርያም Eጅ መንሻ/3/ 

ሕፃናት  Eንሂድ ከልደቱ ቤት/3/  

ውኃው ሆኗልና ማርና ወተት/3/  

251.Aንቺ Aንቺ  

Aንቺ Aንቺ ቤተልሔም የይሁዳ መሬት  

ባንቺ ተወለደ የAለም መድኃኒት /2/  

 Aዳም ክብር ሲሻ ቤተልሔም   

ለሁሉም ሰላም ቤተልሔም 

ጌታ ተወለደ ቤተልሔም  

ከድንግል ማርያም ቤተልሔም   

Eስራኤል ህዝቤን ቤተልሔም 

የሚጠብቃቸው ቤተልሔም  
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ካንቺ ይወጣል ብሎ ቤተልሔም   

Eንደ ነገራቸው ቤተልሔም  

Eጅ መንሻ Aቀረቡ ቤተልሔም 

የምስራች ነገስታት ቤተልሔም 

ህፃኑን ከEናቱ    ቤተልሔም 

ተኝቶ Aገኙት     ቤተልሔም 

ቅዱሳን መላEክት ቤተልሔም 

ያሸበሸቡለት ቤተልሔም 

ስብሀት ለEግዚAብሔር ቤተልሔም   

ብለው ዘመሩለት ቤተልሔም 

252.Eስመ Aምዘርዓ 

ዳዊት  

Eስመ Eምዘርዓ ዳዊት ዘመጽA/2/ 

በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም Eንዘይ/2/  

      253.ሶበ ሰማEነ  

ሶበ ሰማEነ ዜናከ መጽAነ ኀቤከ/2/ 

መጽAነ/4/  

 Aንቺ ቤተልሔም የዳዊት ከተማ  

 የምስራች ቃሉ በAንቺ ቤት ተሰማ  

 ወልድም ተሰጠን ሕፃን ተወለደ  

 Aስጨናቂው  ዘመን በEርሱ ተወገደ  

ሰውና መላEክት በAንድ ላይ ዘመሩ  

የEግዚAብሔርን ክብር ለዓለም መሰከሩ  

ምስጋና በሰማይ ለEግዚAብሔር ይሁን  

ሰላም ለሰው ልጆች በምድር ላይ ይስፈን  

 Eናትና ልጅ ፀሐይ ሳይነካቸው  

የEግዚAብሔር መላEክት ከፊታቸው 

ወድቀው  

 በከብቶች በረት Aምላክ ተወለደ  

 የነገሥታት ንሥስ ሞትን Aስወገደ 

ድንቅ መካር ሀያል የሰላም Aለቃ  

 ጌታ ሆይ በስምህ ግዛቱ Aበቃ  

 ሰላምን የሚሰጥ Aልፋና Oሜጋ  

የEስራኤል ንጉሥ ተገልጾAል በሥጋ 

 254.ተልኮ መቶ  

ተልኮ መጥቶ /2/ ገብርኤል/2/  

Eንዲህ ብሎ Aላት ለድንግል/4/  

የማሕፀንሽ ፍሬ/2/ Iየሱስ /2/  

የተባረከ ነው ቅዱስ/4/  

255.በክንፉ ጋረዷት  

በክንፉ ጋረዷት/3/  

ለድንግል ደስ ይበልሽ Aላት/2/ ኸኸ/2/ 

ከጌታ ተልኮ ድንግልን ለማብሰር  

ክንፋን Eያማታ ምስራች ሲናገር  

ድምጹን Eያሰማ Eስከ ሊባኖስ  

በፍጥነት ወረደ መልEከት ለማድረስ  

ሀሩን ከወርቅ ጋር Aስማምታ ስትፈትል  

ከፊቷ በመስገድ Eንዲህ Aላት ለድንግል  

ደስታ ይገባሻል ከሰው ተለይተሸ  

Aምላክን ለመውለድ ስለተመረጥሽ  

ድንግልም መልሳ Aለችው ለገብርኤል  

ወንድ ስለማላውቅ ይህ Eንዴት ይሆናል  

መሬትም ያለዘር ማፍራት Eንደማትችል  

Eንዴትስ Aምኜ የAንተን ቃል ልቀበል 

  

መልAኩም መልሶ Eንዲህ Aላት ለድንግል  

መንፈስ ቅዱስም በAንቺ ላይ ይመጣል  

የልUል ሀይልም ይጸልልሻል  

የEግዚAብሔር Aብ ልጅ ከAንቺ ይወለዳል  

ለEግዚAብሔር Aይሳነውም  

ቃሌን ተቀበይ ጽኚ በምስጋና 

256.ርEይኩዋ 

ርEይኩዋ ለቤተክርስቲያን Aፍቀርኩዋ 

ለቤተክርስቲያን/2/ 

ዘIትዮጵያ/2/ ቤተክርስቲያን/2/ 

ትርጉም፡- Aየዋት ቤተክርስቲያንን  
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ወደድኳት ቤተክርስቲያን /2/  

የIትዮጵያን /2/ ቤተክርስቲያን /2/  

257. በፍሥሐ ወበሰላም 

በፍሥሐ ወበሰላም /2/  

ውሰተ ምጥማቃት /3/ ወረደ ወልድ 

258.ተነሱ Eዘምር 

ተነሡ Eንዘምር Eልል Eንበል/2/  

በመልAኩ በገብርኤል ቃል/2/  

ተወልዶልናል ተጠምቆልናል /2/  

Eስይ Eሰይ የዓለም ቤዛ Aማኑኤል /2/  

259. ሖረ Iየሱስ 

ሖረ Iየሱስ Eምገሊላ ኀበ ዮሐንስ/2/  

ከመ ያጥምቆ /2/ ፈለገ ዮርዳኖስ /2/ 

260. በመንፈስ የሐውር  

በመንፈስ የሐውር Eምኃይል ውስተ ኃይል/2/  

ካህን ካህን ወነብይ/2 ዮሐንስ መጥምቅ /2/  

ትርጉም፡- ካህንና ነቢይ የሆነ ዮሐንስ  

መጥምቅ ከኃይል ወደ ኃይል  

በመንፈስ ይሸጋገራል  

261.ኑኑ Eንደሰት 

ኑ ኑ Eንደሰት/2/ 

ጌታ ተጠመቀ/4/ ተጠመቀ በማየ ዮርዳኖስ/2/ 

262.Iየሩሳሌም 

Iየሩሳሌም/3/ በሆን ጌታ ሲወለድ ባየን 

Eንደ ዮሴፍ ወይ Eንደ ሰሎሜ በሆን/2/ 

Eንድ Aረኞች ወይ ሰብA ሰገልን በሆን/2/ 

263.ዮም ፍሥሐ 

ዮም ፍሥሐ ኮነ በEንተ ልደቱ ለክርስቶስ/2/ 

Eም ቅድስት ድንግል/2/ ውEቱ Iየሱስ 

ክርስቶስ/2/ 

264.ተወልደ 

ተወልደ Iየሱስ በቤተልሔም/2/ ዘይሁዳ 

በቤተልሔም/2/ 

Aዋልደ ጢሮስ Aሜሃ ይሰግዳ/2/በቤተልሔም/2/ 

265.ቤዛ ኩሉ 

ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ/2/ 

ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ/2/ 

266.ወነዋ ተወልደ 

ወነዋ ተወልደ መድኃኔዓለም/2/ 

ፍሥሐ ለኩሉ ዘየAምን/2/ 

ወነዋ ተጠምወ መድኃኔዓለም/2/ 

ፍስሥ ለኩሉ ዘየAምን/2/ 

ትርጉም- 

ዛሬ ተወለደ የዓለም መድኀኒት/2/ 

ደስታ ነውና ለሚያምኑት/2/ 

ዛሬ ተጠመቀ የዓለም መድኀኒት/2/ 

ደስታ ነውና ለሚያምኑት/2/ 

267.ለዘ ተወልደ 

ለዘተወልደ Eምቅድስት ድንግል ምንተ ንብሎ 

ናስተማስሎ ለመድኃኒነ/2/ 

Aርዌ ገዳምኑ Aንበሳ ወሚመ /2/ ከራድዮን/2/ 

268.ቤዛ ኩሉ 

ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተጠምቀ/2/ 

ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተጠምቀ/2 

269.በዛሬው ጥምቀቱ 

በዛሬው ጥምቀቱ Eሰይ Eሰይ 

ተነግሮ Aዋጅ Eሰይ Eሰይ 

ነጻነት Aገኘን Eሰይ Eሰይ 

በEግዚAብሔር Aብ ልጅ Eሰይ Eሰይ 

Eሰይ Eሰይ ተተመቀ/2/ 

ከሰማየ ሰማይ ወረደ/2/ 

በቅዱስ ዮሐንስ ተጠመቀ 

Aብም መሰከረ  Eሰይ Eሰይ 

ቃሉን Aላበየም Eሰይ Eሰይ 

የምወደው ልጄ Eሰይ Eሰይ 

ይሄ ነው Eያለ Eሰይ Eሰይ 
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Aዝ------------ 

ጌታ በዮሐንስ Eሰይ Eሰይ 

ሊጠመቅ ሲል ገና Eሰይ Eሰይ 

ወደ ኋላ ሸሸ Eሰይ Eሰይ 

ዮርዳኖስ ፈራና Eሰይ Eሰይ 

Aዝ------------ 

ዘለሉ ተራሮች Eሰይ Eሰይ 

Eንደ ጊደር ሁሉ Eሰይ Eሰይ 

Eፁብ ነው ድንቅ ነው Eሰይ Eሰይ 

ምን ይገርም Eያሉ Eሰይ Eሰይ 

Aዝ------------ 

ውኃን ወይን Aረገ Eሰይ Eሰይ 

በተጠራበት ቤት Eሰይ Eሰይ 

የብርሃናት ጌታ Eሰይ Eሰይ 

የዓለም መድኃኒት Eሰይ Eሰይ 

Aዝ------------ 

270. በቤተልሔም ተወልደ 

በቤተልሔም ተወልደ Aማኑኤል/2/ 

Eም ዘርዓ ዳዊት/3/ ተወልደ Aማኑኤል/2/ 

271.ይቤላ መልAክ 

ይቤላ መልAክ ለማርያም/2/ 

ትወልዲ ወልደ ንጉሥ በቤተልሔም 

ይቤላ መልAክ ከጌታ ተልኮ 

ይቤላ መልAክ  ቅዱስ ገብርኤል 

ይቤላ መልAክ  ሰላምታ Aቅርቦላት 

ይቤላ መልAክ  ለማርያም ድንግል 

ይቤላ መልAክ  ትወልጃለሽ Aላት 

ይቤላ መልAክ  ቀዳሚውን ቃል 

ይቤላ መልAክ ማኅደረ መለኮት 

ይቤላ መልAክ ማርያም ውድስት 

ይቤላ መልAክ  የሕዝብ ሁሉ Eናት 

ይቤላ መልAክ  Eኅተ መላEክት 

ይቤላ መልAክ  Eሙ ለብርሃን  

ይቤላ መልAክ  ደብተራ ፍጽምት 

Aዝ--------------- 

ይቤላ መልAክ  ወገበዋቲሃኒ 

ይቤላ መልAክ ሐመልማለ ወርቅ 

ይቤላ መልAክ ትበርሂ Eምፀሐይ 

ይቤላ መልAክ ኆኅተ ምሥራቅ 

ይቤላ መልAክ ሰላም ለኪ ድንግል  

ይቤላ መልAክ በAልባሰ ወርቅ 

Aዝ--------------- 

ይቤላ መልAክ  ወላዲተ Aምላክ 

ይቤላ መልAክ ማርያም ንጽሕት 

ይቤላ መልAክ  ወትትሌAሊ EምAድባር 

ይቤላ መልAክ   ስብሕት ወቡርክት 

ይቤላ መልAክ    O ምልEተ ጸጋ 

ይቤላ መልAክ  EግዚAብሔር ምስሌኪ 

ይቤላ መልAክ    ቡርክት Aንቲ EምAንስት 

ይቤላ መልAክ    ድንግል በኅሊናኪ 

Aዝ----------------- 

272.ሃሌ ሃሌ ሉያ 

ሃሌ ሃሌ ሉያ /2/ 

በሰማይ በምድር ምሕረት ሆኗልና 

ሃሌ ሃሌ ሉያ Aሜን ሃሌ ሉያ 

መላEክት ዘመሩ Aመሰገኑት  

Eየተደነቁ በAምላክ ቸርነት/2/  

ስብሐት ለEግዚAብሔር በሰማያት Aሉ  

Eረኞችም Aብረው Eሱን Aከበሩ/2/  

Aዝ ----------- 

ዓለምን ለመፍጠር ከተጠበበበት  

ይበልጣል ከሁሉም Eኛን ያዳነበት /2/  

ከዳግማዊት ሔዋን ከEመቤታችን  

በረቂቅ ጥበቡ ተወልዶ Aዳነን/2/  

Aዝ --------------- 

ሁላችሁም ሂዱ ከቤተልሔም  
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ታገኙታላችሁ በከብቶች ግርግም  

Iየሱስ ክርስቶስ ወሀቤ ሰላም  

ሞታችንን ወስዶ ሕይወትን ሰጠን/2/  

Aዝ ---------- 

ወልደ EግዚAብሔር መጣ ከላይ ከሰማይ  

ፍቅር Aወረደው ከመንበሩ ላይ /2/  

Aልተጸየፈውም መሆን ከግርግም  

ትኅትናው ደነቀኝ የመድኃኔዓለም /2/  

Aዝ ------ 

273.በቤተልሔም ተወለደ 

በቤተልሔም ተወለደ /2/ Aማኑኤል /2/  

Eምዘርዓ ዳዊት /4/ ተወልደ Aማኑኤል/2/  

274.የምስራች ተወለደ 

የምስራች ተወለደ Eሰይ Eሰይ  /2/  

የዓለም ቤዛ /2/ የዓለም መድኅን /2/  

ተወለደ ከድንግል ማርያም/2/  

275.ወAንተኒ  

ወAንተኒ ሕፃን ነቢየ ልUል /4/  

Aርኮ ለመርዓዊ ትሰመይ/2/ ነቢየ ልUል  

276.በወንጌሉ ያመናችሁ  

በወንጌሉ ያመናችሁ/2/  

Eንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ Aደረሳችሁ/4/  

277.ልUል EግዚAብሔር  

ልUል EግዚAብሔር /2/ ምስጋና ይገባሃል/2/  

ለጥምቀት በዓል/2/ በሰላም በጤና Aደረስከን/2/  

278.Iየሱስ ክርስቶስ  

Iየሱስ ክርስቶስ ይወደናል ይጠብቀናል/2/  

በጥምቀቱ ልጅነት ሰጥቶናል/4/  

 

279.EግዚO መርሐ  

EግዚU መርሐ ዮርዳኖስ Aብፅሀ/2/  

ወበህየ ዮሐንስ ወበህየ ፍጹመ ተፈሥሐ/2/  

ትርጉም፡- ጌታውን መራና ዮርዳኖስ Aደረሰው/2/  

በዚህም  ዮሐንስ በዚህም በፍጹም ደስ Aለው /2/ 

280.ወነዋ ተወልደ  

ወነዋ ተወልደ መድኃኔዓለም /2/  

ፍሥሐ ለኩሉ ዘየAምን /4/  

ትርጉም፡- ዛሬ ተወለደ የዓለም መድኃኒት/2/  

ደስታ ነውና ለሚያምኑት/4/  

281.ውEቱ Iየሱስ  

ውEቱ Iየሱስ/3/ Eምቅድስት ድንግል/2/  

በEንተ ልደቱ ለክርስቶስ ዮም ፍሥሐ ኮነ  

በEንተ ልደቱ ለክርስቶስ  

282.መጽዓ ወልድ  

ሃሌሉያ መጽዓ ወልድ ውስተ ዓለም ሃሌሉያ ውስተ/2/  

ወለብሰ ሥጋነ ስብA ኮነ በAርዓያ ዚAነ/2/  

283.ኸኸ ኀዲጎ  

ኸኸ ኀዲጎ ተሰA ኸኸ ወተሰዓተ ነገድ/2/  

ኸኸ ማEከለ ባሕር ቆመ ማEከለ ባሕር/2/  

284.ዮሐንስ Aጥምቆ  

ዮሐንስ Aጥምቆ ለIየሱስ /2/  

በፈለገ ዮርዳኖስ በፈለገ ፈለገ ዮርዳኖስ/2/  

285.ቤተክርስቲያን  

ቤተክርስቲያን ባሕረ ጥበባት/2/  

Aትመረመርም /2/ Eጅግ ጥልቅ ናት/2/  

በሥጋዊ ጥበብ ለማወቅ ቢቃጣ  

የEምነት መነጽሩን ይዞ ስላልመጣ  

ሰው ሁሉ በስህተት/2/ ፈጣሪውን Aጣ/2/  

Eንመሰክራለን ፈጣሪያችን Aለ  

Eንመሰክራለን Aማኑኤል Aለ /2/  

Eንመነው Aንካደው Aማኑኤል ቸር ነው/2/  

Eንመሰክራለን ድንግል Aማላጅ ናት  

Eንመሰክራለን ማርያም Aማላጅ ናት  

Eንመናት Aንካዳት የAምላክ Eናት ናት/2/  

ኀበ ጥበባት ኀበ ልሳናት/4/  

ዮሐንስ /2/ ወንጌለ ስብከት/2/  
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286.መንክረ ግርማ  

መንክረ ግርማ ኃይለ ልUል ጸላላ/2/  

Aማን Aማን መላEክት ይኬልልዋ/2/  

ኸኸ በሚያስደንቅ ግርማ  

የልUል ኃይል የጋረዳት/2/  

በEውነት /2/ መላEክት Aመሰገኗት/2/  

287.በቃና ዘገሊላ  

በቃና ዘገሊላ /2/  

ዘገሊላ ክብካብ ኮነ /4/  

288.ዘበዳዊት  

ዘበዳዊት ተነበየ/2/  

በቃና ዘገሊላ /2/ ከብካብ ኮነ /4/  

289.Aንከርዎ  

Aንከርዎ ለማይ AEኩትዎ ለIየሱስ /4/  

በEንተ ማይ ዘኮነ ወይን/4/  

290.ለክብረ ቅዱሳን  

ለክብረ ቅዱሳን ወለቤዛ ብዙኃን  

ተወለደ ተጠመቀ Eም ድንግል  

በጎል ሰበከ ቤዛ ኩሉ ዓለም  

291.ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ/2/  

ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ/2/  

ይኩነነ ቤዛ /4/ ጥምቀትከ ይኩነነ ቤዛ/2/  

292.ግነዩ ለEግዚAብሔር  

ግነዩ ለEግዚAብሔር Eስመ ሔር/2/  

Aዝ-------------- 

Eናመስግናሽ የAምላክ Eናት በዝማሬ /2/  

የዓለም ቤዛ ነውና የማኅፀንሽ ፍሬ/4/  

Aዝ ----------- 

ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከAንቺ ተወልዶ /2/  

መለኮት ወረደ ዮርዳኖስ Eኛን ለመቀደስ /4/  

Aዝ -----------  

በድንግልና የወለድሽው ክርስቶስ/2/  

የድኩማኖች ብርታት ነው የሕሙማን ፈውስ/4/  

Aዝ ------------ 

በዮሐንስ Eጅ ተጠመቀ Eዳችንን ፋቀ/2/  

በቸርነቱ ጠብቆ ከበደል Aራቀን/4/  

Aዝ ------------- 

ስምሽን የጠራ ዝክርሽንም የዘከረ/2/  

ቅድስት ቅዱሳን ማርያም ድንግል Aንቺ ነሽ/2/  

Aዝ ---- 

Eመቤታችን Eናታችን ማርያም/2/  

የተማጸነሽ ይድናል ለዘለዓለም/4/  

Aዝ ---- 

ድንልናሽ ሳይለወጥ ወልድን የወለድሽ  

የጌታችን Eናት ማርያም ድንግል ሆይ Aንቺ ነሽ  

የጌታችን Eናት ማርያም ንጽሕት ሆይ Aንቺ ነሽ  

     ድንግልናሽ ሳይለወጥ ወልድን የወለድሽ /፳/  

የጌታችን Eናት ማርያም ድንግል ሆይ Aንቺ ነሽ  

የጌታችን Eናት ማርያም ንጽሕት ሆይ Aንቺ ነሽ  

293.ተAምረ 

ተAምረ ወመንክረ ገብረ መድኃኒነ/2/ 

በቃና ዘገሊላ ዘገሊላ ከብካብ ኮነ/2/ 

294.በጎል  በጎል  

በጎል በጎል ሰብA ሰገል /2/  

በጎል ሰብA ሰገል ሰገዱ ሎቱ/4/  

ድንግል ማርያም ንጽሕት ቅድስት/2/  

የጌታዬ Eናት ምስጋና ይገባሻል/2/  

ከሴቶች ሁሉ በAንቺ Aድሮብሻል /2/  

ፀሐይ/3/ ሠረቀ ፀሐይ /2/ ሠረቀ/2/  

ፀሐይ ሠረቀ ክርስቶስ ተጠመቀ/4/  

በጎል በጎል Aማኑኤል /2/  

EግዚAብሔር ፍቅሩን ሲገልጽልን  

Aንድያ ልጁን ለEኛ ሰጠን/2/  

Aዝ --------------  

ሥጋንም ነስቶ ከEናታችን/2/  

ኃጢAታችንን ሊያስወግድልን  
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ክርስቶስ ጌታችን ተጠመቀልን /2/  

Aዝ--------- 

Eልል Eልል ደስ ይበለን /2/(2)  

መድኅን ተወልዶ ነጻ ወጣን  

ዮሐንስ Aጥምቆ ድል Aገኘን/2/  

Aዝ -----------  

Aንቺ ዮርዳኖስ ምንኛ ታደልሽ/2/(2)  

የEግዚAብሔር መንፈስ ከለይ ወርዶብሽ  

የዓለም መድኃኒት ተጠመቀብሽ /2/  

295.ዮሐንስ Aጥምቆ  

ዮሐንስ Aጥመቆ ለIየሱስ /2/  

በፈለገ ዮርዳኖስ በፈለገ ፈለገ ዮርዳኖስ /2/  

296.Eኅትየ መራት  

Eኅትየ መርዓት ቅድስት/2/  

Eም ዘመዶሙ ለካህናት/4/  

297.Eኅትየ ይብልዋ  

Eኅትየ ይብልዋ መላEክት በክብር /2/  

ለማርያም ድንግል/4/  

298.Eርሱ ባይወለድ  

Eርሱ ባይወለድ Eሰይ Eሰይ  

ቸር Aባታችን Eሰይ Eሰይ  

Eርሱ ባይወለድ Eሰይ Eሰይ  

መድኃኒታችን Eሰይ Eሰይ  

መች ትገኝ ነበረ Eሰይ Eሰይ  

ገነት ምድራችን Eሰይ Eሰይ  

Aዝ ------ 

Eሰይ Eሰይ ተወለደ/2/  

ከሰማያት ሰማይ ወረደ/2/  

ከድንግል ማርያም ተወለደ/2/  

Aዝ ----------- 

Eንደጠል ወረደ Eሰይ Eሰይ  

ከሰማይ ወደEኛ Eሰይ Eሰይ  

ወገኖቹን ሊያድን Eሰይ Eሰይ  

ከኃጢAት ቁራኛ Eሰይ Eሰይ  

Aዝ --------------- 

Eሰይ Eሰይ  

ብርሃን ወጣላቸው Eሰይ Eሰይ  

ለEምነት ወገኖቹ Eሰይ Eሰይ  

በጨለማ ጉዞ Eሰይ Eሰይ  

Eንዲያ ሲሰላቹ Eሰይ Eሰይ  

Eሰይ Eሰይ ------------- 

EግዚAብሔር Aብ ላከ Eሰይ Eሰይ  

Aንድያ ልጁን Eሰይ Eሰይ  

Eርሱ ወድዷልና Eሰይ Eሰይ  

Eንዲሁ ዓለሙን Eሰይ Eሰይ  

Eሰይ Eሰይ --------------- 

299.የጥበብ ሰዎች መጡ  

ሰማይና ምድር የማይወስኑትን  

ተወስኖ Aየነው በጠባብ ደረት  

ዘጠና ዘጠኙን መላEክትን ትቶ  

Aገኘነው ዛሬ በበረት ተኝቶ  

Aዝ ------------ 

የጥበብ ሰዎች መጡ/2/ ሰምተውት በዜና /2/  

Eያበራላቸው ኮከብ Eንደፋና /2/  

Aዝ ----- 

ድንግል Eመቤቴ ሰላምታ ይድረስሽ  

ለAምላክ ወገኖች መመኪያቸው የሆንሽ  

ከAንቺ ተወለደ የዓለም መድኅን  

ኩነኔን Aጥፍቶ ጽድቅን ሊያወርሰን  

Aዝ --------------------- 

ጌታችን ሲወለድ በቤተልሔም  

ሐዘን ተደምስሶ ሰፈነ ሰላም  

Eንጨቶች Aፈሩ ፍሬ በረከት  

ወንዞች ሁሉ ሆኑ ማርና ወተት  

Aዝ --------------------- 

ሰብA ሰገል መጡ ሊሰግዱ በሙሉ  
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