እሰይ ዯስ ዯስ ይበሇን
እሰይ ዯስ ዯስ ይበሇን (2)
ቅደስ ዮሐንስ መጣሌን ዯስ ዯስ ይበሇን

(2x)

ዯስ ብልን መጣን ዯስ ብልን (2)
መድኃኔዓሇም ኧኧ አንተ አሇህ ብሇን
ዯስ ብልን መጣን ዯስ ብልን
ዯስ ብልን መጣን ዯስ ብልን (2)
ድንግሌ ማርያም ኧኧ አንቺ አሇሽ ብሇን
ዯስ ብልን መጣን ዯስ ብልን
አበባ አየሽ ሆይ………. ቅድስት
አበባ አየሽ ሆይ…………ቅድስት
እንቆቅሌሽን………........ንግስት
ንግስተ አዜብ…………..ንግስት
በሌቧ ያሇውን………….ንግስት
አስቀምጣ አበባ…………ንግስት
መዓዛው የሚሸት……. ከሁሇቱ

ሌትፈትን ሄዲ……..ንግስት
እናት ማክዲ………..ንግስት
አጫወተችው………ንግስት
እያሳየችው ………….ንግስት
የቱ ነው አሇችው……..ከሁሇቱ

ንግስት ሆይ ሇጥያቄሽ ጥበብ አሇሽ (2)
የ አገር አጋር የሚሆነውን ከሌብ ሽተሽ (2)
እንቆቅሌሹ…………….የሳባ
ጥበብ ስሊሇው …….. ንጉሱ
ክፈት መስኮቱን……. ሰሇሞን
ገቡ ንቦቹ …………..ሉቀስሙ
ብሌህ ጠቢቡ……… መሇሰ
ንጉስ ሰሇሞን……….አንዲች

ከበድም ቢሇው……………..የሳባ
ሚስጥሩን ሉያውቀው….ንጉሱ
ሲሇው ሇልላው…………ሰሇሞን
ከ አበባው አርፈው………ከቤቱ
ሇተጠየቀው………………በእርግጥ
አሌተሰወረው ……………በእውነት

አዯይ ቅድስት ሀገሬ እሌሌ በይ (2)
ኢትዮጵያ ሇዝናሽማ በ አሇም ተሰማ (2)
ሇፈጣሪዋ …………ንግስት
ኢትዮጵያዊቷ …….ንግስት
ጥበቡን አይታ …….ንግስት
ወርቅ ሽቶውን …….ንግስት
ንግስት ሆይ ምስክር ሆንሽ ሇሀገርሽ (2)
የ አምሊክን የፈጣሪሽን ስሙን ጠርተሽ (2)

ምስጋና አቅርባ…………..ንግስት
ንግስተ ሳባ……………………..ንግስት
አዯነቀችው……………….ንግስት
እንቁን ሰጠችው…………ንግስት

የኢትሶጵያ ሰዎች……….ሇንግስት
ስንደ ሆነው …………...ሇንግስት
በመስከረም ወር ……….ሇንግስት
ይዘው ስጦታ……………ሇንግስት

ቆሙ በተራ ……..ሇንግስት
ሇዙፋን ክብሯ …..ሇንግስት
ሀገር ስትገባ……….ሇንግስት
የፈካ አበባ…………ሇንግስት

አዯይ የብርሐን ጮራ በኢትዮጵያ በራ (2x)
ኢትዮጵያ በታሪክሽ ጥንታዊት ነሽ (2x)
እየሩሳላም…………………ንግስት
እንኳን ሇክብር………..ንግስት
ከ አምሊክ በረከት……..ንግስት
ይዘሽ ስጦታ……………….ንግስት

ዯርሰሽ መጣሽ …….ንግስት
ሇዚህ አበቃሽ………..ንግስት
ፍሬ አጊንተሽ ……..ንግስት
እንቁሇጣትሽ ……..ንግስት

ንግስት ሆይ ሇታሪክሽ ክብር አሇሽ (2x)
ሌጆችሽ አበባ አየሽ ሆይ እያሌን እናስታውስሽ (2x)
የ አባቶች ተስፋ……….….የጻድቃን
የሙሴ ጽሊት……….…..ሇጸልት
የዲዊት መዝሙር……… ሇጸጋ
አምስቱን አብታት………ተሰጥቶሽ

የንቢያት ትንቢት……..ሇጽናት
የ አሮን ክህነት………..ሇፍትሐት
ይዘሽ የመጣሽ………….ከጥንት
ሇሀገር መሰረት………..በእውነት

አዯይ ቅድስት ኢትዮጵያ እሌሌ በዪ (2x)
ኢትዮጵያ በሌጆችሽ ዯስ ይበሌሽ (2x)
በህገ ሌቦና ……………ጥንቱን
ህገ ነብያትን……………..ከዓሇም
በብለይ ኪዲን ……….ሇጌታ
ተስፋ ካረጉት……………ከ አይሁድ
ህገ ወንጌሌን…………..በፊት

ፈጣሪን አውቀሽ …………ጥንቱን
ቀድመሽ ተቀበሌሽ ……….ከዓሇም
መስዋዕት አቅርበሽ…………..ሇጌታ
ከእስራኤሌ ቀድመሽ ………ከ አይሁድ
ይዘሽ ተገኝሽ……………………. በፊት

ኢትዮጵያ ዯስ ይበሌሽ ትሌቅ ጸጋ አሇሽ (2x)
ስሇፈጸምሽ ሦሥቱን ህግጋት የፈጥሪሽን (2x)
ካሇፈው ሥህተት……….ሁሊችን
አዱሱ ዓመት………………ሇሁለም
ይሄም ያሌፍና………….ሇጊዜው
ላሊው ይተካሌ……………በጊዜው
ወሌዯ ነጎድጓድ…………በጊዜው
በየ አራት ዓመት………..በጊዜው
በየዓመቱ…………………መጥምቁ

እንድንመሇስ…………………..ሁሊችን
መጣ ለቃስ……………….ሇሁለም
ይመጣሌ ዮሐንስ…………….በጊዜው
ዘመነ ማቴዎስ …………….በጊዜው
ሲዯርስ ዮሐንስ…………….በጊዜው
ሇሁለም ሲዯርስ………………በጊዜው
ቅደስ ዮሐንስ……………….መጥምቁ

አዯይ የብርሐን ጮራ በዮሐንስ በራ (2x)
ኢትዮጵያ ባህሌ ቋንቋሽ የሚያኮራሽ (2x)
ሌጅ አበባ ሌጅ አበባዬ አዬ ዉዱቷ እናቴ
ሌጅ አበባ እያሇች አማማ አዬ ዉዱቷ እናቴ
ምክሯን ሁላ እኔ እንድሰማ አዬ ዉዱቷ እናቴ
እያሻሸች እንድሆን ጤናማ አዬ ዉዱቷ እናቴ
አዬ ዉዱቷ እናቴ (2x)
አበባ ሇምሇም ቄጤማው ሇምሇም
ኢትዮጵያ እንዲንቺ የሇም

(2x)

እመዬ ኧኧ ዯግሞም አባብዬ
መጣሁ ሇሰሊምታ እዚህ አለ ብዬ
እንኳን ሇቅደስ ዮሐንስ አዯረሶት ብዬ

(2x)

ይሸታሌ የዕጣን ጢስ (2x) ከቤተ መቅዯስ (2x)
ከብረው ይቆዩን ከብረው
ንሰሐ ገብተው ቆርበው
ከዓመት አዉዯዓመት ዯርሰው
ቅን ታዛዥ ሌጅን ወሌዯው
ትሁት ሰው አክባሪ ሆነው
የፍቅርን ሸማ ሇብሰው
ከብረው ይቆዩ ከብረው

(2x)

ጌታ ዘመንን ሇወጠሌ
ጌታ ዘመንን ሇወጠሌን (2)
አምሊክ ዘመንን ሇወጠሌን (2)
ምድርን የጎበኘህ
በቸርነትህ
ወርዓቱን ዓመቱን
ትቀይራሇህ
ጥሟን ታረካሇህ
ውሃን ትሞሊሇህ
በብሌጽግናህ
ትባርካታሇህ

ሇወጠሌን
^
^
^
^
^
^
^

አዝ
ምድረበዲው ስብህ
ጠግቧሌ ከእጅህ
ተራሮችህ ረኩ
በነጠብጣብህ
ማሠማሪያዎችህ
መንጋውን ሇብሰዋሌ
የእግዚአብሔር ወንዞች
ውሃን ተሞሌተዋሌ

ሇወጠሌን
^
^
^
^
^
^
^

አዝ
በሰው በሕይወቱ
ፀሐይ አውጥተሃሌ
በቀኑ ሊይ ቀንን
ጨምረህ ሰጥተሃሌ
የድካሙን ፍሬ
እየባረክሇት
ታበዛሇታሇህ
ክብሩን እስከሽበት

ሇወጠሌን
^
^
^
^
^
^
^

አዝ
የሰው ሌጅ ቢጨነቅ
ነገን ሇመሰንበት
እድሜም እድሜ አይሆን
ያሊንተ ቸርነት
የዘመናት ጌታ
አንተ በመሆንህ
የእድሜአችን ቁጥር
አሇ በመዝገብህ

ሇወጠሌን
^
^
^
^
^
^
^

አዝ
አሮጌው አሌፏሌ
መጥቷሌ አዱስ ዘመን
ሁሊችን በተስፋ
አዱስ ሰው እንሁን
በንስሃ ፀጋ
በሥራ በርትተን
በእግዚአብሔር ቸርነት
ገና እንዘምራሇን

ሇወጠሌን
^
^
^
^
^
^
^

