
ናይ ትንሣኤ መዝሙር 

 

 

1. - ኣማን በኣማን (2) /2/ 

 - ተንሥኣ እምነ ሙታን (2) /2/ 

 

2. - ትንሣኤከ ሇእሇ ኣመነ /2/ 

 - ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ (2) /2/ 

 

3. - ክርስቶስ ዘተሰቅሇ በእንተ ኃጥኣን፡  

   ክርስቶስ ዘሞተ ሇቤዛ ብዙኃን /2/ 

 - ወተንሥኣ ወተንሥኣ ሇክብረ ቅዱሳን (2) /2/ 

 - ክርስቶስ ዝተሰቕሇ ምእንቲ ሓጥኣን  

   ክርስቶስ ዝሞተ ንበጃ ብዙሓን /2/ 

 - ተንሢኡ እነሆ ሎሚ ንኽብሪ ቅዱሳን (2) /2/ 

 

4. - ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን  

   በዓቢይ ኃይል ወሥልጣን ወሥልጣን /2/ 

 - ኣሰሮ ሇሰይጣን ኣግዓዞ ሇኣዳም  

   ሰሊም እምይእዜሰ ይኩን ሰሊም /2/ 

 - ክርስቶስ ተንሢኡ ካብ ሙታን  

   ብዓቢይ ሓይልን ብሥልጣንን ብሥልጣንን /2/ 

 - ኣሲሩ ንሰይጣን ናጻ’ውጺኡ ንኣዳም 

   ሰሊም ካብ ሕጂ ንደሓርስ ይኹን ሰሊም /2/ 

  



5. - ረኣዩ’ሞ እመኑ ሰባት፡ መቓብር ጥርሑ ኮይኑ 

 - ኢየሱስ ኣብ ፍርቂ ሇይቲ ብሓይለ ንሞት ስዒሩ /2/ 

  - ዕልልታ ነዚ ይግባእ፡ ምስጋና ነዚ ይግባእ 

  - ሓይሉ ሞት ተዋሪዱ’ሎ፡ ሲኦል’ውን ባዶ ኾይኑ’ሎ /2/ 

 - መሊእኽቲ ጻዕዳ ተኸዲኖም፡ ብሥራት’ውን ተዛሪቦም 

 - ተንሢኡ ክርስቶስ ኢሎም፡ ነገሩ ንሕዝቢ ኹሎም /2/ 

 

6. - ሓቂ ብሓቂ ጐይታ ተንሢኡ ተንሢኡ ብኽብሪ ሓይሉ ሞት ስዒሩ (2) /2/ 

  - ብሞቱ ኣጥፊኡ ሙስና መቓብር፡  

   ናይ ሙታን ቦኽሪ ኮይኑ ጐይታና ተንሢኡ (2) 

   - ሓቂ ብሓቂ ጐይታ ተንሢኡ ተንሢኡ ብኽብሪ ሓይሉ ሞት ስዒሩ (2)  

  - ናይ ነገሥታት ንጉሥ፡ ሰማያዊ ንጉሥ፡  

    ንሞት ኣሰኒፉ ብሰንበት ተንስሢኡ፡ (2) 

 - ሓቂ ብሓቂ ጐይታ ተንሢኡ ተንሢኡ ብኽብሪ ሓይሉ ሞት ስዒሩ (2)  

  - ተቐዲስና ኢና ብናይ ጐይታና ደም፡  

    ፍቕሪ ዝሃበና ከም ኣምሊኽና የሇን (2) 

 - ሓቂ ብሓቂ ጐይታ ተንሢኡ ተንሢኡ ብኽብሪ ሓይሉ ሞት ስዒሩ (2)  

  - ምስጋና ነቅርብ ንመድኃኔ ዓሇም፡  

    ህያው ኢዩ ዝነብር ንዘሇዓሇም (2)  

 - ሓቂ ብሓቂ ጐይታ ተንሢኡ ተንሢኡ ብኽብሪ ሓይሉ ሞት ስዒሩ (2) /2/ 

  



  

ካህን    - ክርስቶስ ተንሥኣ እሙታን  

ሕዝቢ   - በዓቢይ ኃይል ወሥልጣን 

ካህን    - ኣሰሮ ሇሰይጣን     

ሕዝቢ   - ኣግዓዞ ሇኣዳም 

ካህን    - ሰሊም       

ሕዝቢ   - እምይእዜሰ 

ካህን    - ይኩን        

ሕዝቢ   - ፍሥሓ ወሰሊም 

 

ካህን    - ክርስቶስ ተንሢኡ ካብ ሙታን  

ሕዝቢ   - ብዓቢይ ሓይልን ሥልጣንን 

ካህን    - ኣሰሮ ንሰይጣን     

ሕዝቢ   - ናጻ ኣውጽኦ ንኣዳም 

ካህን    - ሰሊም       

ሕዝቢ   - ካብ ሕጂ ንደሓር 

ካህን    - ይኹን        

ሕዝቢ   - ፍሥሓን ሰሊምን 


