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ምስጉን ነው የተመሰገነ (2)
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ደስ ይበለን (2) እልል በሉ (2)
አዳነን በማይሻር ቃሉ፤



የፍቅር እናት የሰላም
የፍቅር እናት የሰላም (2)
ይናፍቀኛል ስምሽ ሳልጠራው ስቀር ማርያም

በሕይዎቴ ውስጥ በኑሮዬ
ቅደሚ ከፊት ከኋላዬ
ተደላደለ ልቤ አንች አለሽና ከአጠገቤ

አዝማች-------------
ምኞቴም ይስመር ትልቅ ሕልሜ
ልለፍ ወጀቡን ተቋቁሜ
የጌታ እናት ነሽ ኃይልን ያደርጋል ጸሎትሽ

አዝማች-----------



እንዴት እቀራለሁ ከመንገድ

አደራ እናቴ አስቢኝ

ከሚስጨንቀኝ ጣላት ለሚያሳድደኝ
አትስጭኝ

አዝማች----------

ትላንትም ዛሬም አመስጋኝ ነኝ

የለም ለነገ የሚያስፈራኝ

ሜዳ ይሆናል ተራራ ልብሽ ስላለ ከኔ ጋራ



ሰላም ለኪ

ሰላም ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ለኪ /2/
የሕይወት መሠረት……ሰላም ለኪ
የፍጥረት አለኝ …… ሰላም ለኪ
ድንግል አደራሽን …… ሰላም ለኪ
ሁኝልን መከታ …… ሰላም ለኪ

አዝማች -----------

በላዔ ሰብእ ዳነ …… ሰላም ለኪ
ብዙ ነፍስ አጥፍቶ …… ሰላም ለኪ
የአንቺን ስም ለጠራ …… ሰላም ለኪ
ጥርኝ ውኃ ሰጥቶ …… ሰላም ለኪ

አዝማች --------------



ተማጽነንብሻል …… ሰላም ለኪ
በአማላጅነትሽ …… ሰላም ለኪ
ድንግል ሆይ አደራ …… ሰላም ለኪ
አማልጅን ከልጅሽ …… ሰላም ለኪ
አዝማች --------------
እኛም ብንከተል …… ሰላም ለኪ
በጎ ምግባርን …… ሰላም ለኪ
በሰላም በጤና …… ሰላም ለኪ
እንኖራለን …… ሰላም ለኪ
አዝማች -------------

የልቦናቸው በር …… ሰላም ለኪ
ለተዘጋባቸው …… ሰላም ለኪ
እንዲያመሰግኑሽ ……  ሰላም ለኪ
ድንግል ሆይ እርጃቸው …… ሰላም ለኪ

አዝማች---------------



ኦ ሚካኤል
ኦ ሚካኤል /2/ ሊቀ መላእክት
በኃጢያት እንዳንወድቅ እንዳንሞት
ፈጥነህ ተራዳን አጽናን በእምነት
አዝማች---------------
ለያዕቆብ ነገድ ለእሥራኤል
ጠባቂያቸው ነህ መልአከ ኃይል
ፍቅርን አድለን ምሕረት
ቅዱስ ሚካኤል የእኛ አባት/2/
አዝማች------------------
ነፀብራቃዊ ተክህኖ ልብስህ
ሐመልማለ ወርቅ ዐይኑ ዘርግብ
ፍቅርን አድለን ምሕረት
ቅዱስ ሚካኤል የእኛ አባት /2/



በስዕልህ ፊት እሰግዳለሁኝ
ፈጥነህ አረጋጋኝ አለሁ በለኝ
ፍቅርን አድለን ምሕረት
ቅዱስ ሚካኤል የእኛ አባት/2/

አዝማች------------------



አማን በአማን (2)

መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም (2)

ገብርኤል ነው አሉ አስደሳች መልአክ (2)

ትርጓሜውም ሰውና አምላክ (2)

ቂርቆስ ከእናቱ ጋር በእሳት ሲጣሉ (2)

ውሃ ሆነ ጠፋ ነበልባሉ (2)



ክብረ ቅዱሳን ይእቲ (2)

ይእቲ ክብረ ቅዱሳን/2/
ሙዳየ መና ግሩም/6/ (አዝማች)
የቅዱሳኑ ክብር ነሽና
እንሰጥሻለን ቅኔ ምስጋና
የወለድሽልን የሕይወት መና
ዝናብ ያለብሽ ታናሽ ደመና
አዝማች-------------
ትህትና ልብስሽ ፍቅር ውበትሽ
ጽንስ ያዘልላል ሰላምታ ድምጽሽ
እሳቱን ወልደሽ እሳት ታቅፈሻል
ሳንዘምርልሽ መቼ ይመሻል



የፀሃይ መውጫ ምስራቅ ሆነሽ
ታላቁን ብርሃን አየንብሽ
አትጨልምም ሕይወታችን
ልጅሽ እስካለ ፀሃያችን

አዝማች---------------

ሰአሊለነ ሰላም ለኪ
ተማህፀነ በኪዳንኪ
ንኢ እርግብየ ምስለ ወልድኪ
ሰማይ ወምድር ያወድሱኪ
አዝማች----------------



አንደበቴም ያውጣ የምስጋና ቅኔ
የአምላኬን ማዳን አይቻለሁ ባይኔ
በገባኦን ሰማይ ፀሐይን ያቆመ
ዛሬም ጎብኝቶኛል እየደጋገመ
አዝማች-----------------

ወጥመድ ተሰበረ እኔም አመለጥኩኝ
ከጠላት ፍላፃ ከሞት አወጣኸኝ 

የአናብስቱን አፍ በሀይሉ የዘጋ
የዳንኤል አምላክ ይኖራል ከኛጋ
አዝማች-----------------



በዳዊት ምስጋና በያሬድ ዝማሬ
ከቅዱሳን ጋራ ልዘምር አብሬ
እሱን ሳመሰግን ሜልኮል ብስቅብኝ
ለጌታዬ ክብር እዘምራለሁኝ
አዝማች----------------
አስፈሪው ነበልባል እሳቱ ቢነደድም
ለጣኦት አልሰግድም ነገስታት 
ቢያውጁም
ሁሉም ቢተወኝም ቢጠላኝም ዓለም
ፅናት ይሆነኛል ጌታ መዳኃኔዓለም
አዝማች----------------



ከጌታዬ ፍቅር የሚለየኝ ማነው/2/ 

መከር ችግር ስቃይ ወይስ መራቆት ነው/2/ 

አንፈራም አንሰጋም አንጠራጠርም/2/ 

እግዚአብሔር ከኛ ጋራ ይኖራል 
ለዘለዓለም/2/ 

የሰማይ ቤታችን አማኑኤል የሰራው/2/ 

ግንቡ ንጹህ ውሃ መሰረቱ ደም ነው/2/ 

ሳይነጋ ተራምደን እንጓዝ በጠዋት/2/ 

በደሙ መስርቶ ከሰራልን ቤት/2/ 

የውሃ ግድግዳ የደም መሰረት/2/ 

ይኸው ከዚህ አለ የአማኑኤል ቤት/2/



እልል በሉ በአንድነት ዘምሩ
አመስግኑ ለክብሩ ዘምሩለት
እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሉ
አ.ዝ...............//
በኃጢያት ባርነት ስንኖር ተገዝተን
ከቤቱ ስንርቅ ትእዛዙን አፍርሰን
አይቶ ዝም ላላለን ጠላቶቹ ስንሆን
ውለታው ብዙ ነው ክብር ለዕርሱ ይሁን/2/
አ.ዝ ............//
ራሱን አዋርዶ እኛን አከበረን
ሥጋውና ደሙን ብሉ ጠጡ አለን
መልካም እረኛ ነው የሚያሳጣን የለም
ምስጋና ይድረሰው ለመድሐኔአለም/2/
አ.ዝ .................//



ሕይወቱን የሰዋ እንደ አምላክ ማን አለ
ለሰው ልች ብሎ በመስቀል የዋለ
ፍቅሩ አይለካ አያልቅም ቢወራ
ከሰማያት ወርዶ ሆነ ከእኛ ጋራ/2/
አዝ...................//
ሥራውን እናድንቅ እንዲህ ለወደደን
ከማያልቀው ፍቅሩ በረከት ላደለን
ለማይነገረው ለአምላክ ስጦታ
ውዳሴን እናቅርብ እንዘምር በእልልታ /2/



ሞገድ ሲመታኝ ማዕበሉ
ሞን ያድነዋል ሁሉም ሲሉ
በሰላም አለፍኩ በፀጥታ
ሁሉ ተችሎ በአንተ ጌታ(2)
………..አዝ……
በአንተስ ቁስል ተፈወስኩኝ
ጌታ በፍቅርህ ተማረኩኝ
ሞቴን ሽረኸው በአንተ ሞት
ይሄው አቆምከኝ በህይወት(2)
………..አዝ……
ደጅህ ስጠና ስማፀንህ
መቼ ጨከነ ጌታ ልብህ
እንደ ቀራጩ አጎነበስኩ
ምህረት ፀጋህን ከእጅህ ለበስኩ(2)



ዘወትር እልል ብል ብዘምር
ስለገባኝ ነው ያንተ ፍቅር
ጌታ ምጠራው ስምህን
ለውጠኸው ነው ታሪኬን(2)
………..አዝ……
አይኞቼ አያዩም ከአንተ በቀር
የምትወደድ የምትፈቀር
ዘመዴ ወገኔ ሆነኸኛል
እኔን የሚችል የት ይገኛል(2)



ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን
ቸል ያላለን አምላክ ስንጓዝ ማዕበሉን አቋርጠን
ስለ ማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን
አዝማች---------------

የህይወት እስተንፋስ ዘራብን ህያው እንድንሆን
ይህን ላደረገ አምላካችን እግዚአብሔር ይመስገን
ስለማይነገረ ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን
አዝማች---------------



ነፋስን ገስፆ ማዕበል አቁሞ የሚያሻግር
የዓለም ፈተና ቢበዛ እሱ መጠጊያችን
ስለ ማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን
አዝማች---------------

ዳግም እንዳንሞት በሞቱ ሞትን የረታልን
የምንመካበት ትንሳኤ ሰላሙን የሰጠን
ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን
አዝማች---------------

ከሲኦል እስራት ተፈተን ነፃ የወጣንበት
መስቀሉን ለስጠን አምላካችን እንዘምር በእውነት
ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን

አዝማች---------------



የአዋጅ ነጋሪ ቃል በበረሃ ኤለ

የእግዚአብሔርን መንገድ አስተካክሉ እያለ

ምሥክርነቱን ዮሐንስ ካስረዳን

ልባችን በጌታ መልካም መንገድ ይሁን

የደናግል መመኪያ የነቢያት ገዳም

አውደ ዓመቱን ባሪርኪልን ድንግል ማርያም

ተራራው ዝቅ ይበል ጠማማውም ይቅና

ካልተስተካከለ መንገድ የለምና

የእግዚአብሔርን መንገድ ሁላችን እንመሥርት

ማረፊያ እንዲሆነን ለመጭውም ዓመት

አዝማች---------------



ክፋትና ተንኮል ከልባችን ይጥፋ

ጽድቅና ርኅራኄ በእኛ ላይ ይስፋፋ

ሥጋውና ደሙን በክብር አግኝተናል

ሕይወት እንዲሆነን ጌታን ተማጽነናል

አዝማች---------------

ሁለት ልብሶች ያሉት ከማብዛት ልበሱን

ለሌለው ያድለው ሁለተኛውን

ከበደላችን አንጻን አደራህ

በክፉ እንዳንጠፋ እኛ ባሮችህ

አዝማች---------------



አውደ ዓመት ለባርኮ

ባርኮ ዓውደ ዓመት (2)

ንኢ ማርያም ለምሕረት ወሳሕል (2)

የመስቀል መዝሙር

ወሪዶ እመስቀሉ/2/
እመስቀሉ አብረሐ ለኩሉ/4/

ዮምሰ ለእሊአየ /፪/
አበርህ በመስቀልየ /፬/
መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽዕልነ መስቀል ቤዛነ (2)

መድኃኒትነ ለእለ አመነ (2)

ጸጋ ነሳዕነ ወሕይወተ እረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ
ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ (2)

ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር (2)



ወሪዶ እመስቀሉ (2)

እመስቀሉ አብረሐ ለኩሉ/4/

ዮምሰ ለእሊአየ (2)

አበርህ በመስቀልየ (2)

መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽዕልነ መስቀል ቤዛነ (2)

መድኃኒትነ ለእለ አመነ (2)

ጸጋ ነሳእነ ወሕይወተ ረከብነ /፪/ በኃይለ መስቀሉ

ለኢየሱስ ክርስቶስ በኃይለ መስቀሉ

ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ወንሴብሐከ እግዚአብሔር



ዘመነ ጽጌ

እንዘ ተሐቅፊዮ ለህፃንኪ ድንግል (2) 

ምሰለ ሚካኤል (4) ፍሱህ ወገብርኤል 2

አክሊለ ጽጌ ማርያም ቀጸላ መንግሥቱ ለጊዮርጊስ
ክበበ ጌራ ወርቅ (2) አክሊለ ጽጌ

አንቲ ኵሎ ታሰግዲ ሎቱ፣
ወለኪኒ ይሰግድ ውእቱ፡፡

ጊዮርጊስ ኃያል(2) መስተጋድል

ኧኸ ገባሬ ተአምር(2) ኮከበ ክብር(2)



ጽላት ተሙሴ ዕፀጳጦስ ዘሲና (2)
ጸናጽል (4) ዘአሮን ካህን

ኃይል የእግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር
ጠበብ የእግዚአብሔር (2)
አንመካም በጉልበታችን እግዚአብሔር ነው የእኛ
ኃይላችን

እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው (2)
የሚአስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማነው (2)
አምላኪየ መመኪያየ ነው።



ኪዳነ ምሕረት እመቤት እመቤት (2)

ነይልን (2) ካለንበት (2)

ከሰማያት በላይ ካለው ከማደርያሽ (2)

ዝማሬ ከሞላው ከዘለዓለም ቤትሽ

የምድር ፍጥረታት ማርያም ማርያም ሲሉሽ (2)

የቃል እናት እመቤቴ ነይ በሰረገላሽ (2)

አዝማች

ከፀጥታ ወደብ ከፍቅር አውድማ

ከሰላሙ መንደር ከእውነት ከተማ (2)

ሰአሊ ለነ ቅድስት ውዳሴሽ ሲሰማ (2)

ከሚካኤል ከገብርኤል ጋር ነይልን ከራማ

አዝማች



ዘርፋፋ ቀሚስሽ ይውረድ ከሰማያት (2)
ዕንባችን ይታበስ ባንቺ አማላጅነት
የጽዮን ዘማሬ ተሞላች ነፍሳችን (2)
ንዒ (3) እንበል እንደ አባቶቻችን (2)

አዝማች

ፍጥረታት ሊድኑ በአማላጅነትሽ (2)
የዘላለም ኪዳን አማኑኤል ሰጠሽ
ትውልድ ይህን አምኖ ብፅዕት ይሉሻል (2)
እናቴ መመኪያዬ ምርኩዜ ሆነሻል (2)

አዝማች

የልብን ሲያዋዩሽ ሰምተሽ ዝም አትይም (2)
ችግረኛን አይቶ ልብሽ አይቸክንም
ከዓይን ጥቅሻ ፈጥነሽ ትደርስለታለሽ (2)
ከኃዘን ከመከራ ታሳርፊዋለሽ (2)



እመቤቴ ማርያም እለምንሻለሁ
በለቅሶ በዋይታ ፊትሽ ወድቄያለሁ
እመቤቴ ስሚኝ እለምንሻለሁ/፪/

ኃዘኔን ጭንቀቴን ለማን እነግራለሁ
ችግሬን ጉዳቴን ለማን አዋያለሁ
እመቤቴ ስሚኝ ተማጽኜሻለሁ/፪/

ኃዘኑም በዛብኝ ፈተናው ከበደኝ
እንደምን ልቻለው እኔስ ደካማ ነኝ
የአማኑኤል እናት ፈጥነሽ ድረሺልኝ/፪/

በጥም ተንገዳገድኩ ልወድቅ ነው እኔ
እመ አምላክ ደግፊኝ ቁሚልኝ ከጎኔ
ምንም አጋር የለኝ ካንቺ በቀር ለኔ/፪/



ሚካኤል ስለው ስሙን ስጠራ

የአምላኬ ብርሃን በላዬ በራ

አዛኝ ነው በእውነት ፍጹም አዛኝ (2)
የሚጠብቀኝ የሚያጽናናኝ (2)
ካለቆች ጋራ ሕዝቡን የመራ

የሚመላለስ በእሳት ተራራ

ባሕሩም ሸሸ ከማደሪያው

የጌታ መልአክ ሲያናውጸው

ዘንዶውን አሸንፏል (2)
ስሙን በክብር ጽፏል (2) 
አዝማች



ከባዱ ጋራ ሜዳ ሆኖኛል

የወይኔ መዝጊያ ተክፍቶልኛል

አልናወጽም ከቶም አልፈራ

የጌታ መልአክ ነው ከእኔ ጋራ

ዘንዶውን አሸንፏል (2)
ስሙን በክብር ጽፏል (2) 
አዝማች

ትዕቢተኛውን አሸንፎታል

ዲያብሎስ አሁን ዝናሩን ፈትቷል

ታላቅ ጸጥታ በሰማይ ሆነ

እግዚአብሔር ብቻ ስሙ ገነነ

ዘንዶውን አሸንፏል (2)
ስሙን በክብር ጽፏል (2) 
አዝማች



ሚካኤል ሲቆም ፈጥኖ ደራሹ

የሚቃወሙን አጥብቀው ሸሹ

ታላቁ መልአክ ከፊት ቀደመ

ታሪክ ተሠራ ዕንባችን ቆመ

ዘንዶውን አሸንፏል (2)

ስሙን በክብር ጽፏል (2) 

አዝማች

የያሬድ ውብ ዜማ ድንግል እመቤቴ ስጦታዬ ነሽ (2)

በምን አንደበቴ እምዴትስ ባለ ቃል ማርያም ልበልሽ (2)

ምድርና ሰማዩ ተአምርሽን ይንገሩ

ፍጥረታት በሙሉ ስለ አንች ይመስክሩ

ተነግሮ የማያልቅ ድንቅ ነው ሥራሽ

ድንግል ሆይ እናቴ አምሳያም የለሽ



ማርያም ድንግል እረዳቴ
የምትደርሽልኝ ነይ ስልሽ በጭንቀቴ
ተአምርሽንም በዓይኔ አይቻለሁ
ጽዮን ሆይ ስልሽ ድንግል ሆይ እጠግባለሁ
አዝማች
የእግዚብሔር ጥበቡ በአንች ተገለጠ
የአዳም ዘር በሙሉ ከሞት አመለጠ
የመዳን ምክንያት ማርያም አንች ነሽ
ለፍጥረቱ ሁሉ መሰላል የሆንሽ

ነገ ባላውቅ እኔንም ቢያስፈራኝ
አንቺ ካለሽኝ በፍጹም አልወድቅም
በፊትሽ እንድቆም ለምስጋና

ማርያም ልበልሽ በትህትና



የእግዚብሔር ጥበቡ በአንች ተገለጠ

የአዳም ዘር በሙሉ ከሞት አመለጠ

የመዳን ምክንያት ማርያም አንች ነሽ

ለፍጥረቱ ሁሉ መሰላል የሆንሽ

ነገ ባላውቅ እኔንም ቢያስፈራኝ

አንቺ ካለሽኝ በፍጹም አልወድቅም

በፊትሽ እንድቆም ለምስጋና

ማርያም ልበልሽ በትህትና



ትውልድ በሙሉ ለምስጋና ይቁም

በአንች ስለሆነ የቀረለት መርገም

አዳም ከነልጁ በሰማይ በምድር

ማርያም ማርያም ይበል ታምርሽን ይናገር

ጨለማው ከፊቴ ተገፈፈ

ማርያም በምልጃሽ ለቤ አረፈ

ከጎኔ ነይ ስልሽ እጽናናለሁ

እሳት ገደሉን ሁሉንም አልፈለሁ።

አዝማች



ያለ አንተ ለእኔ ማን ሊሆነኝ

ጌታ ሆይ ፍቅርህ ልቤን ነካኝ

ሕግህ ነበረ ያፌ መፍቻ

የማትቀየር አንተ ብቻ

አስተምርበት በመርከቤ

ቃልህን ብቻ ያድምጥ ልቤ

ቀኑ ቢከፋም ወደ ማታ

አሳው ታዘዘ ለአንተ ጌታ

አዝማች

ውዴ ልበልህ ሽልማቴ

ቤቴም ያንተ ነው ሰውነቴ

ደለደልክልኝ ያነን ጋራ

እንዳልሞት አርገኝ እንዳልፈራ



አዝማች

ጸጸተኝ ዛሬ ያኛው ወራት

አንተን ሳልውቅህ የኖርኩበት

ፍቅር ለካ ማር ወለላ

ምን ሕይወት አለ ከአንተ ሌላ

አዝማች

ቀሳፊያችንን ቀስፈኸዋል

ያነን ጭንቁን ቀን አልፈነዋል

ነገም ያንተ ነው አዲሱ ቀን

እንዘምራለን ስትናፍቀን



እንመሰግንህአለን (2) እንደ አባቶቻችን በማኅሌት እንጠራሃለን።

እንደ ቅዱሳኑ ለክብርህ እንዘምራለን።

ለአምላክ ውዳሴ ለፈጣሪ ክብር

ማላዳ ተነስተን ምስጋና ስንጀምር

ያባቶች ዝማሬ ቅኔ መወድሱ

ሲሰማ ደስ ይላል በቤተ መቅደሱ።

አዝማች

ሥርዓተ ሰማይ በምድር ተሠርቶ

በአባቶች ልቡና የአምላክ ጥበብ ሞልቶ

ዝማሬው ፈለቀ ከታላቁ መቅደስ

በጥዑመ ዜማ ፈጣሪ ሊወደስ



አዝማች

ድምፁ ቀሰቀሰን ከቅዱስ ተራራው

የያሬድ ጸናጽል መሰንቆ በገናው

የጽዮን ደናግል ለመዝሙር ተነሱ

ሥሉስ ቅዱስ በሉ ስሙን አወድሱ

አዝማች

ማኅሌቱ ሲቆም ሰዓታት መዝሙሩ

ቅዱሳን መላእክት አብረው ሲዘምሩ

ፍጹም ተመሰጠች ነፍሳችን በደስታ

ለምስጋና ስትቆም ከቅዱሳን ተርታ

አዝማች



ዘምር ዘምር አለኝ ልቤ ተነሳሳ (2)

የአምላኬን ቸርነት እንዴት ብየ ልርሳ

ያደረገልኝን እንዴት ብየ ልርሳ

የሚቃጠለው ስብ በፊትህ ምንድር ነው

ሰማይና ምድር ሁሉ ገንዘብህ ነው

ያለኝን ሰብስቤ ባኖረው ከፊትህ

ዋጋ አይሆንም ጌታ ስለ ችርነትህ

አዝማች…………

ይበዛል ይሰፋል የእግዚአብሔር ምስጋና

አይቆምም በዘመን ማዕበል ነውና

እንኳን ድንጋይ ቀርቶ ጋራው ቢናድብኝ

የከንፈሬን ፍሬ ማንም አይወስድብኝ



አዝማች………… 
የጳውሎስ የሲላስ መከራ ቢጸና

አልተውም ቅኔውን የአምላክን ምስጋና

ሊያስጥለኝ አይችልም እስር ሰንሰለቴ

አለብኝ ውለታ ለሰማዩ አባቴ

አዝማች

የተደረገለት ብዙ የተቀበለ

ይኖራል በፍቅሩ እየተቃጠለ

ክብሬን ሁሉ ትቸ ልዘምርልህ

ይህ ነው ችሎታዬ ላንተ ምሰጥህ



እዩና እመኑ ሰዎች ድንጋዩ ተፈነቃቅሏል
ክርስቶስ በእኩለ ሌሊት በኃይሉ ሞትን ድል ነስቷል

እልልታ ለዚህ ይገባል ግርግርታ ለዚህ ይገባል
የሞት ኃይል ተዋርዷል ዛሬ ሲዖልም ተመሰቃቅሏል

አዝማች

መላእክቱ ነጭ ለብሰው ምስራቹን አበሰሩ
ተነስቷል ኢየሱስ ብለው ለዓለም እንዲናገሩ

አዝማች

እልልታ ለዚህ ይገባል ግርግርታ ለዚህ ይገባል
የሞት ኃይል ተዋርዷል ዛሬ ሲዖልም ተመሰቃቅሏል

የሞት ኃይል ተዋርዷል ዛሬ ሲዖልም ተመሰቃቅሏል

እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና
እልል በሉ ቁሙ ለምስጋና /2/
ባሕር ተከፈለ እስኪታይ መሬቱ
ፈርዖን ወደቀ አልሰራም ትምክህቱ
ደካሞቹም ጸንተው ተራመዱ
ኃይለኞቹም ይኸው ተዋረዱ

አዝማች



የኢያሪኮ ቅጥር የማይደፈረው
ይኸው ፈራርሶ የሰው እጅ ሳይነካው
ኃይለኞቹም ቢበረታቱብን
እንጸናለን በእርሱ ተደግፈን

አዝማች

የተወረወረው የጠላታችን ጦር
ሜዳ ላይ ወደቀ ጋሻ ሆኖ እግዚአብሔር
ለሥላሴ ይድረስ ምስጋናችን
ተሸነፈ አዳኝ ጠላታችን

እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለምና
እልል በሉ ቁሙ ለምስጋና /2/

ባሕር ላይ ሲራመድ ሞገስ አለው እርሱ
በግርማው ሲነሳ ጸጥ ይላል ነፋሱ
የድንግል ልጅ እኛ ምናመልከው
ከሀሊ ነው የለም የሚሳነው
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Cሥላሴን አመስግኑ
የምድር ፍጥረታት ዘምሩ እልል በሉ (2)
አዝ-------------//
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ምሥጋና ይገባል ከምንም በፊት
ዓለማትን ሁሉ ለፈጠረው ጌታ
ምሥጋና ይገባል ከጥዋት እስከ ማታ
አዝ-------------//
ኪሩቤል ሱራፌል የሚያመሰግኑህ
መላእክት በሰማይ ሚዘምሩልህ
እኛም የአዳም ልጆች እንዘምራለን
በሰማይ በምድር እንጠራሃለን
አዝ-------------//
ብራብ በሥላሴ እጠግባለሁኝ
ብጠማም በአምላኬ እረካለሁኝ
ሥላሴ አምባዬ ክብሬም ናቸውና
ሁሌ ይመሩኛል በሕይወት ጐዳና፡
አዝ-------------//
ብራብ በሥላሴ እጠግባለሁኝ
ብጠማም በአምላኬ እረካለሁኝ
ሥላሴ አምባዬ ክብሬም ናቸውና
ሁሌ ይመሩኛል በሕይወት ጐዳና፡



እልል በሉ በአንድነት ዘምሩ
አመስግኑ ለክብሩ ዘምሩለት
እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሉ
አ.ዝ...............//
በኃጢያት ባርነት ስንኖር ተገዝተን
ከቤቱ ስንርቅ ትእዛዙን አፍርሰን
አይቶ ዝም ላላለን ጠላቶቹ ስንሆን
ውለታው ብዙ ነው ክብር ለዕርሱ ይሁን/2/
አ.ዝ ............//
ራሱን አዋርዶ እኛን አከበረን
ሥጋውና ደሙን ብሉ ጠጡ አለን
መልካም እረኛ ነው የሚያሳጣን የለም
ምስጋና ይድረሰው ለመድሐኔአለም/2/
አ.ዝ .................//
ሕይወቱን የሰዋ እንደ አምላክ ማን አለ
ለሰው ልች ብሎ በመስቀል የዋለ
ፍቅሩ አይለካ አያልቅም ቢወራ
ከሰማያትወርዶ ሆነ ከእኛ ጋራ/2/
አዝ...................//
ሥራውን እናድንቅ እንዲህ ለወደደን
ከማያልቀው ፍቅሩ በረከት ላደለን
ለማይነገረው ለአምላክ ስጦታ
ውዳሴን እናቅርብ እንዘምር በእልልታ /2/



ለማርያም ለማርያም
እንዘምራለን ለዘለዓለም (2)
የተዘጋች ደጅ ---- ለዘለዓለም
ሕዝቅኤል ብሏል ---- ለዘለዓለም
ንጽህት ናት በእውነት ---- ለዘለዓለም
በፍጹም ድንግል ---- ለዘለዓለም
አብነት አርገን ---- ለዘለዓለም
እኛም እርሱን ---- ለዘለዓለም
በፍጹም ፍቅር እንዘምራለን (2)
…አዝ…
የዋህይት እርግብ ---- ለዘለዓለም
ሰላም አብሳሪ ---- ለዘለዓለም
ለጨለማ ሕይወቴ ---- ለዘለዓለም
ብርሃንን አብሪ ---- ለዘለዓለም
እማጸንሻለሁ ---- ለዘለዓለም
ድንግል ለነፍሴ ---- ለዘለዓለም
አደራ ቅድስት አንቺ ነሽ ዋሴ (2)
…አዝ…



እጅግ የበዛ ነው ---- ለዘለዓለም
ያለኝ ፍቅር ---- ለዘለዓለም
አይወሰንም ---- ለዘለዓለም
አይነገርም ---- ለዘለዓለም
በእሷ ደስ ይለኛል ---- ለዘለዓለም
ሃሴት አደርጋለሁ ---- ለዘለዓለም
ስሟን እየጠራሁ እዘምራለሁ (2)
…አዝ…
ነይ ነይ ስላት ---- ለዘለዓለም
ቀንና ሌሊት ---- ለዘለዓለም
አትለየኝም ---- ለዘለዓለም
ለኔስ ቅርቤ ናት ---- ለዘለዓለም
እጹብ እጹብ ብለው ---- ለዘለዓለም
አመሰገኗት ---- ለዘለዓለም
ክብሯም ሊገልጹት ቢያጥራቸው ቃላት (2)
…አዝ…



በመከራ ጽና በፈተና ጽና
ለጊዜው ነው እንጂ ሁሉም ያልፋልና
ኢዮብ ተጨንቀ በጣም ተማረረ
በመከራው ብዛት ትእግሥትን ተማረ
ልጅ የሌለው ሆነ አጣ ንብረቱን
በመከራ ጸና አልካደም አምላኩን
አ.ዝ .................//
መፈተን መልካም ነው ያነጻል እንደወርቅ
በመጨረሻው ቀን በክብረ እንድትደምቅ
አንዱን ሳትሻገር ሌላው ቢተካብህ
በሕይወትህ ዘመን ፈተና ቢያጠቃህ
አ.ዝ .................//
ከአምላክህ ተስማማ ራስህን አዋርድ
በቃሉ ተመራ እንድፈቃዱ ሂድ
ዋጋህ ከአምላክህ ዘንድ በሰማይ አለና
በርታ ክርስቲያን ሆይ በፈተና ጽና



ዓረገ በስብሐት አረገ በእልልታ
በስብሐት በእልልታ
አረገ አረገ በእልልታ (2)

ሞትን ድል አድርጎ የሰራዊት ጌታ
አረገ/2x/ በእልልታ



የጾም መዝሙር



ሞተሃልና ስለኔ ምንም ሳይኖርብህ ጥፋት
ተከሰህ ተወቅሰህ በጲላጦስ ፊት
ኢየሱስ አምላከ ምህረት ---- ስብሐት ለከ/2/
አ.ዝ-------------------------//
ያንተ መንገላታት ሁል ጊዜ ያሳዝነኛል ሲወራ
በመስቀል ላይ ሆነህ ያየኸው መከራ
ኢየሱስ የህይወት እንጀራ ---- ስብሐት ለከ/2/
አ.ዝ-------------------------//
ከልዑል ቦታ ዝቅ ብለህ ፈጣሪ ፍጡራን አምላክ
በሰው ፊት ተዋርደህ ስለሰው የሞትክ
በመስቀል ላይ ተጠማሁ እያልክ ---- ስብሐት ለከ/2/
አ.ዝ-------------------------//



ክፉ አድራጊዎች ተነስተው በምቀኝነት መንፈስ
ብዙ ሲጣጣሩ ለደምህ መፍሰስ
ሞትክላቸው ደስ እንዲላቸው ---- ስብሐት ለከ/2/
አ.ዝ-------------------------//
መሐሪ ጌታ አሁንም እንደ ቸርነትህ ብዛት
የእኛን በደል ሁሉ ሳትመለከት
አድነን ከዳግም ሞት ---- ስብሐት ለከ/2/



ድንግል ሆይ ስለአንቺ ነውና መሐሪ
አማልጅን ከአንድ ልጅሽ ከፈጣሪ

ስሙን እንዳልጠራ አንደበትም የለኝ
ፊቱንም እንዳላይ ሥራዬ አሣፈረኝ

አዝማች

ታውቆኛል ጥፋቴ ብዙ እንደበደልኩኝ
ትእዛዙን እንደሻርኩ ሕጉን እንደጣስኩኝ

አዝማች

በፊቱ እንዳላፍር የተጠራሁ ለታ
እለምነዋለሁ ከአሁኑ ይቅርታ

አዝማች

አንተ ክቡር መልአክ ልደቱን አብሣሪ
አማልደን ከጌታዬ ከፈጣሪ

አዝማች

ጻድቃን ሰማዕታት እናንተ ሁላችሁ

አማልዱኝ ከአምላኬ ከአምላካችሁ

አዝማች



መመኪያየ አንተ ነህ የነፍሴ መዳኛ (2)
ተምልከት ወደ እኔ አትስጠኝ ለዳኛ
ሕይወቴን ለአንተ (2) ብያለሁ
አምላክ የእኔ ጌታ የት አገኝሃለሁ
ከበደሌም አንጻኝ ደግሞም ከኃጢአቴ (2)
በመንፈስ ይታደስ መላ ሰውነቴ
አዝማች
አቀበቱ ልቤ በችንቅ ያለ ቤት (2)
አሸብርቆ ነበር አልፈርስም መስሎት
አዝማች
የጾም ንጉሥ መምጣት ስለተነገረ (2)
መደልደል አለበት እየተሰበረ
አዝማች
ሶስናን ያዳካት ከሐሰት ምስክር (2)
እኔንም አድነኝ ካልታሰበ ነገር
አዝማች



ድንግል እመቤቴ
ድንግል እመቤቴ የዓለም እናት (2)
አንችን የመረጠ ይክበር መለኮት (2) 
ከአንች ተወለደ ወገኑን ሊዋጅ (2)
ቀዳማዊ ቃሉ የእግዚአብሔር ልጅ (2)
ኤፍሬም በወዳሴው ያመሰገነሽ (2)
ደመና ኤልያስ ድንግል አንች ነሽ (2)
የምሕትን ዝናብ ያስገኘሽልን (2)
በሲኦል በረሃ እንዳንኮነን (2)
ያሬድ በመዝሙሩ የዘመረልሽ (2)
እራቁ ደመና ንጽሕት አንች ነሽ (2)



የአብርሃም አምላክ የይሳቅም ቤዛ/2/

ወገኖቹን ሁሉ በራሱ ደም ገዛ/2/

የሐሰት ምስክር አቁመው ከሰሱት/2/

በሞት እንዲቀጣ ሁሉም ፈረዱበት/2/

ጲላጦስ ገረፈው በሰንሰለት አስሮ/2/

ከሮማዊው መንግስት እነዲኖር ተባብሮ/2/

ድንግል አልቻለችም እንባዋን ልትገታ/2/

እያየች በመስቀል ልጇ ሲንገላታ/2/

በብርሃን ዙፋን ላይ የቆሙት እግሮቹ/2/

በችንካር ላይ ቆሙ ምንም ሳይሰለቹ/2/

የብርሃን አክሊል ለሰማዕታት ያደለ /2/

የሾህ አከሊል ደፍቶ ቀራንዮ ዋለ/2/



የሲና ሐመልማል
የሲና ሐመልማል የሙሴ ጽላት (2)
የሲሎንዲስ ጥበብ ዕፀ መድኃኒት (2)

አሁን በምን በምን እንመስልሽ አለን
እጹብ ድንቅ በለን እናወድስሻለን
ያረጁ ፍጥረታት የታደሱብሽ (2)
የሕይወት መሰላል ማርያም አንች ነሽ (2)

አዝማች
የነቢያት ትንቢት የልብችን ተስፋ (2)

በአንች አማካኝነት እምነታችን (2)
ይስፋ ተዋሕዶ ይስፋፋ
አዝማች



የብርሃን መውጫ
የብርሃን መውጫ የሕይወት መሰላል
የተነበየላት ነቢዩ ሕዝቅኤል (2)
የሰሎሞን አክሊል የአሮን በትር
ሆና የተገኘች የአምላክ ማኅደር (2)

የዳዊት መሰንቆ የጌዴዎን ጸምር
በገነት መካከል ያለች ለምለም ሳር
አፍርታለችና ያለወንድ ዘር

እስኪ እናመስግናት እንዲህ በማለት
ቅድስት እናታችን ስብሕት ወክብርት
አንቀፀ ብርሃን ማዕርገ ሕይወት

አዘክሪ ድንግል ከልጂሽ በእውነት
በደኅና እንዲያደርሰን ለመጭው ዓመት (2)

እንድናገኝ ፍቅር እንደ ሐዋርያት
እንደ እመቤታችን አርምሞ ትዕግሥት
ያድለን ፈጣሪ ፍጹም በረከት
ያድለን ፈጣሪ ፍጹም መድኃኒት



የዓለም ንግሥት
የዓለም ንግሥት የሆንሽው ድንግል ማርያም እናቴ
ታመስግንሽ አንችን ሁልጊዜ ሕይወቴ
ማርያም ባረኪኝ እመቤቴ እሰግድ ለኪ (2)

ተሽጨ ስኖር ልጂሽ በኃጢአት ከተማ ዓለም
የሚያወጣኝ ጠፍቶ እህት ወይ ወንድም
ወጣሁኝ በልጅሽ ደም እሰግድ ለኪ (2)

እንዳልንገላታ ጠብቂኝ ከዓለም ሁሉ ጎዳና
ደግሞም እንድመገብ ሰማያዊ መና
ማርያም የአዳም ጤና እሰግድ ለኪ (2)

ያ ምቀኛ ሰይጣን ንጉሥ ተንኮል የተሞላ ሄሮድስ
ልጅሽን ለማየት ደሙንም ሊያፈስ
ተሯሯጠ በእግር በፈረስ እሰግድ ለኪ (2)

ከቅደስት ቦታ ሀገር ከቤተ ልሔም ተነስተሸ
ምድረ ግብጽ አውራጃ እስከምትደርሽ
ማርያም መከራን አየሽ እሰግድ ለኪ (2)

ያንችን መንገላታት ሁል ጊዜ ያሳዝነኛል ሲወራ
በምደረ ግብጽ ሆነሽ ያየሽው መከራ
ማርያም ነፍሴን አደራ እሰግድ ለኪ (2)    



ወደ አንተ እሰግዳለሁ
ወደ አንተ እሰግዳለሁ ሳለሁ በሕይወቴ
ለአንተም እገዛለሁ እስከ እለተ ሞቴ
አንተ ንሃና መድኃኒቴ የዘለዓለም ቤቴ (2)
ሳይመሽብኝ ቀኑ ሳይጨለም ድንገት
በጽድቅ ጎዳና ልጓዝ ወደፊት
ምራኝ መንገዱን አሳየኝ እንዳልሳሳት (2)
የነፍስ የሥገየ የሕይወቴ ቤዛ
አትበለኝ ችላ በደሌ ቢበዛ
አንተን አምኘ እኖራለሁ ወዴት እሄዳለሁ
አንተን አምኘ እኖራለሁ ወዴት እሸሻለሁ



አታውኪኝ ነፍሴ
አታውኪኝ ነፍሴ አታስጨንቂኝ
በዓለም መድኃኒት በእግዚአብሔር ታመኝ (2)
የሕወትን ውሃ እያስታወሰች
አቤቱ ወደ አንት ነፍሴ ተጠማች (2) 
አዝማች
ዋሊያ እንዲሚናፍቅ ወደ ውሃ ምንጮች
አቤቱ ወደ አንተ ነፍሴ ተጠማች (2)
አዝማች
መቸ ተነስቸ መቸ እደርሳለሁ
የአምላኬንስ ፊቱን መቸ አየዋለሁ (2)
አዝማች
መልካሙ ምግባችን የሚጣፍጠው
ሃይማኖት ቅመሙ ተዋሕዶ ነው (2)
አዝማች



የሰው ልጅ ሁልጊዜ
የሰው ልጅ ሁልጊዜ በጣም ደስ ቢለው ((2)2)
ደግሞም የጭንቁን ቀን ማሰብ ተገቢ ነው (2)
ምንም ቢደሰቱ ቢባዛ ምቾት ((2)2)
አይቀርም አንድ ቀን መወሰድ በሞት (2)
ችግር ቢደራረብ ሐዘን ቢከበን ((2)2)
ከክርስቶስ ፍቅር ማንም አይለየን (2)
ሳናውቀው ዲያብሎስ እንዳይነጣጥለን ((2)2)
ነቅተን እንጠብቀው የእምነትን ሰይፍ ይዘን (2)



እኔስ በምግባሬ
እኔስ በምግባሬ ደካማ ሁኘአለሁ (2)
እዘኝልኝ ድንግል እለምኝሻለሁ (2)
ያነን የእሳት ባሕር እንዳላይ አደራ
ድረሽልኝ ድንግል ስምሽን ስጠራ (2)
አዝማች
የዳዊት መሰንቆ የኤልያስ መና
የናሆም መድኃኒት ንኢ በደምና (2)
አዝማች
አንች ነሽ ጉልበቴ በደከመኝ ጊዜ
የልቤ መጽናኛ እረዳት ምርኩዜ (2)
አዝማች
አፈሳለሁ እንባ በጣም ተጨንቄ

እማጸንሻለሁ ከፊትሽ ወድቄ (2



የጥበብ ሰዎች መጡ
ሰማይና ምድር የማይወስኑት (2)
ተወስኖ አየነው በጠባብ በረት (2)
ዘጠና ዘጠኙን መላእክቱን ትቶ (2)
አገኘነው ዛሬ በበረት ተኝቶ (2)
የጥበብ ሰዎች (2) ሰምተውት በዜና
እያበራላቸው ኮከቡ እንደ ፋና

ድንግል እመቤቴ ሰላምታ ይድረስሽ (2)
ለአማላክ ወገኖች መመኪያችን የሆንሽ (2)
ካንች ተወለደ የዓለም መደኅን (2)
ኩነኔን አጥፍቶ ጽድቅን ሊያወርሰን (2)
አዝማች
ጌታችን ሲወለድ በቤተልሔም (2)
ሀዘን ተደምስሶ ሰፈነ ሰላም (2)
እንጨቶች አፈሩ ፍሬ በረከት (2)
ወንዞች ሁሉ ሆኑ ማርና ወተት (2)
አዝማች
ሰብዓ ሰገል መጡ ሊሰግዱ በሙሉ (2)
የእስራኤል ንጉሥ ወዴት አለ እያሉ (2)
እጅ መንሻውን ሰጡ እንደ እየሥርዓቱ (2)
ዕጣኑን ለክነት ወርቁን ለመንግሥቱ (2)
አዝማች



ወደ ሕይወት መንገድ
ወደ ሕይወት መንገድ ይመራኛል ጌታ (2)
በጨለማው መንገድ እንዳልገላታ (2)
ፈጣሪ ብቻ ነው ሕይወቴና ክብሬ (2)
በእርሱ ደስ ይለኛል ሳቀርብ ዝማሬ (2)
አዝማች
ጉልበት ሁሉ ላንተ በፍርሃት ይሰግዳል (2)
ምሕረትን አድለን ፈጣሪ ቸል አትብል (2)
አዝማች
ይምሕረትን ውሃ የተጠሙ ሁሉ (2)
በኃያሉ ጌታ በአንተ ይረካሉ (2)
አዝማች
በምሕረትህ ጎብኘን አቤቱ ፈጣሪ (2)
ለፍጥረቱ ሁሉ ነህና መሐሪ (2)
አዝማች
ሰላምን አድላት ለኢትዮጵያ (2)

እጆቿን ዝርግታ ስትል ሃሌ ሉያ (2



አዳማን ሲያወጣ ከገሃነም ቀንበር (2)
በጌቴሴማኔ (2) ጸሎት አርጎ ነበር (2)
ኢየሱስ በዚያ መስቀል ላይ በቀራንዮ
ምሕረት ለመነ ለጠላቶቹ አንዲህ እያለ
የማያውቁትን በማድረጋቸው (2)
አባት ሆይ አንተ ይቅር ባላቸው (2)
ይህች ጽዋ ትለፍ አባት ሆይ ቢቻል (2)
ደግሞም ባይቻል ያንተ ፈቃድ ትድረስ (2)
አዝማች
ለእኛ ወገኖችህ ኃጢአት ላደከመን (2)
የመስቀልህ ጥላ ማረፊያ ትሁነን (2)
አዝማች



የማይሞተው ሞተ
ኦ የማይሞተው ሞተ (2)
ሄደ ቀራንዮ እየተጎተተ
ወድቆ እየተነሳ እንዲያ እየቃተተ
ሞትን ይሽረው ዘንድ የማይሞተው ሞተ (2)

እጅና እግሩ ታስሮ ሄደ አደባባይ
እየተገረፈ ታግሶ ስቃይ
አለቀሰች ቆማ ድንግል ማርያም
ተስቅሎባት ልጇ መድኃኔ ዓለም
አዝማች
በአይሁድ አደባባይ ፈርድ ተንጋደደ
ወንበዴ ተለቆ ንጹሕ በግ ታረደ
የማይሞተው ሞተ ለሰው ፍቅር ብሎ
ዋለ ቀራንዮ በእንጨት ላይ ተሰቅሎ
አዝማች
ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ሥጋውን ለመኑ
እንዲፈቅድላቸው ሄደው ከመስፍኑ
ገንዘው ቀበሩት በአዲስ መቃብር
ቅዱስ ቅዱስ ኃያል እያሉ በክብር 2                    



የትንሣኤ መዝሙር



ትንሣኤከ ለእለ አመነ
ብርሃነከ ፈኑ ዲቤነ

ትንሣኤህን ለምናምን ለኛ
ብርሃንን ላክልን ወደኛ



እማን በአማን (2)

ተንሥአ እምነ ሙታን (2)

ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ (2)

ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ (2)



ተገርፎ ተሰቅሎ የሞተው አንበሳ
ተገንዞ በጨርቅ ተቀብሮ እንደሬሳ
በሞት እጅ ተይዞ አልቀረም ተነሣ (2)
እናምናለን ትንሣኤህን
በሥልጣንህ መነሳትህን
አርአያ ነውና ለሁላችን
አፈር ቢረበረብ ሳጥን ቢደረደር
ድንጋይ በድንጋይ ላይ ደግሞም ቢነባበር
ምድር አልቻለችም አምላክን ለመቅበር (2)
…….....አዝ...



አምላክ ስትነሣ ፈርሶ መቃብሩ

ሴቶች ትንሣኤህን ደፍረው ተናገሩ

እንሞታለን ብለው ማንንም ሳይፈሩ (2)

…….....አዝ...

እንግዲህ አልፈራም ሞትና ኩነኔ

አምላክ ከሞተልኝ ተሰቅሎ ስለኔ

ተደምስሷልና የሞት ሥልጣኔ (2)

…….....አዝ...



የትንሣኤ ብርሃን የሰው ልጅ ሕይወት (2)
አዳምን መለሰው ከወጣበት ቤት (2)

እሰይ የምስራች ደስ ይበላችሁ
ሞትን ድል አድርጎ ተነሣላችሁ (2)

ያ በሙሴ ኦሪት የተነገው (2)
ሞትን ዛሬ አጠፍቶ የተነሣው ነው። (2)
…….....አዝ...
ማርያም መግደላዊት ምንኛ ታደልሽ (2)
ከሰው ሁሉ በፊት ትንሣኤን አየሽ (2)
…….....አዝ...
ብርሃን ያሳየዋል የጽድቅንም ፋና (2)
ለሚገዛለቱ በውነቱ ጎዳና (2)
……....አዝ..



ስምህን ተናገርኩ ሁሉም ተቀበለ (2)
ከጥፋት ልጅ በቀር ማንም አልታጎለ (2)
………...አዝ...
አባት ሆይ በጽድቅህ ባርከህ ቀድሳቸው (2)
ከጥፋት ልጅ በቀር ሁሉም ያንተው ናቸው (2)
………....አዝ...
አንድ ይሁኑ እነርሱ በሰላም በፍቅር (2)
እኔም አንድ እንደሆኩ ከአንተ ካባቴ ጋር (2)

እሰይ የምስራች ደስ ይበላችሁ
ሞትን ድል አድርጎ ተነሣላችሁ



እንዘምር ሁላችን
እንዘምር ሁላችን ለቸሩ ፈጣሪ (2)
በትንሣኤ ኃይሉ ሞትን አሳፋሪ (2)
እሰይ አገኘነው ሕይወታችንን (2) ደስ ይበለን
ትጉህ የማይተኛ ጊዜውን አክብሮ (2)
ነፍሳትን አወጣ ከሲኦል በርብሮ (2)
አዝማች
አረገ በስብሐት አረገ በዕልልታ (2)
ሞትን ድል አድርጎ የሠራዊት ጌታ (2)
አዝማች
ሞት ሆይ ወዴት አለ ከቶ ማሸነፍህ (2)
ኃይልህ ተዋረደ አንተም ድል ተመታህ (2)
አዝማች



የጥምቀት መዝሙር



1) በጎል ሰበከ
• በጎል ሰከበ በአጽርቅት ተጠብለለ /2/ 

• ቤዛ ኩሉ ዓለም/2/ ዮም ተወለደ /4/

• በበረት ተጣለ በጨርቅም ተጠቀለለ

• የዓለም መድኃኒት/2/ ዛሬ ተወለደ/2/

2) ሖረ ኢየሱስ
• ሖረ ኢየሱስ /4/ 

• እምገሊላ /3/ ኀበ ዮሐንስ /2/ 

• ትርጉም፡ሄደ ኢየሱስ/2/ 

• ከገሊላ/3/ ወደ ዮሐንስ 

ወደ ማውጫው ይመለሱ



3) እስመ እምዘርዓ ዳዊት

•እስመ እምዘርዓ ዳዊት ዘመጽአ (2)

•በቤተልሔም ዘይሁዳ (2)

ወደ ማውጫው ይመለሱ



4) በእደ ዮሐንስ

• በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ/2/ 

• ሰማያዊ /5/ ኢየሱስ ናዝራዊ/2/ 

• ትርጉም፡- ናዝራዊ Iየሱስ ክርስቶስ 

• በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ 

5) ወረደ ወልድ

• ወረደ ወልድ/6/ 

• እምሰማያት ውስተ ምጥማቃት/4/ 
• ወልድ ክርስቶስ ወደ ወንዝ ሊጠመቅ ወረደ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



6) ኀዲጎ ተስአ

• ኀዲጎ ተሰአ ወተሰአተ ነገደ /2/ 

• ማዕከለ ባሕር /4/ ቆመ ማዕከለ ባሕር/2/ 

• ትርጉም፡- ዘጠና ዘጠኙን ነገደ መላእክትን ትቶ 

• በባሕር መካከል ቆመ 

7) መድኃኒነ ተወለደ ነዋ 

• መድኃኒነ ተጠመቀ ነዋ/2/ 

• ይእዜኒ ለሰላም ንትልዋ 

• ትርጉም፡- መድኃኒታችን እነሆ ተወለደ 

• መድኃኒታችን ተጠመቀ 

• አሁንም እነሆ ሰላምን እንከተላት 

ወደ ማውጫው ይመለሱ



8) እምሰማያት ወረደ

• እምሰማያት ወረደ ወእምማርያም ተወልደ /2/ 

• ከመይኩን ቤዛ /2/ ለኩሉ ዓለም/2/ 

• ለብሰ ሥጋ ማርያም /2/ 

9) ዮሐንስኒ

ዮሐንስኒ ሃሎ ያጠምቅ/2/ 

• በሄኖን በቅሩበ ሣሌም/4/ 

• ትርጉም፡- በዮሐንስ በኢየሩሳሌም አቅራቢያ 

• በዮርዳኖስ ያጠምቅ ነበር 

ወደ ማውጫው ይመለሱ



10) ሃሌ ሃሌ ሉያ

• ሃሌ ሃሌ ሉያ /2/ 

• ተጠምቀ ሰማያዊ በእደ መሬታዊ /4/ 

• አምላክ ሆይ ሕዝቦችህ ዳኑ በልደትህ 

• አምላክ ሆይ ሕዝቦችህ ዳኑ በጥምቀትህ/2/ 

11) ስብሐት ለእግዚአብሔር

• ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት 

• ወበሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብዕ/2/ 

• ሃሌሉያ/3/ አሜን ሃሌሉያ

ወደ ማውጫው ይመለሱ





12) አንፈራፁ ሰበአ ሰገል

• አምኃሆሙ አምጽኡ መድምም /2/ 

• አንፈራጹ ሰብአ ሰገል/4/ 

13) መጽአ ቃል

• መጽአ ቃል እምደመና ዘይብል/2/(2) 

• ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር/4/ 

• ትርጉም፡ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ቃል
ከደመና መጣ፤

ወደ ማውጫው ይመለሱ





14) የዓለምን በደል
የዓለምን በደል የሰውን ግፍ አይቶ
ዘጠና ዘጠነኙን መላእክቱን ትቶ
ጽድቅን ለመፈጸም በደልን አጥፍቶ
የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ
አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለእኛ/2/
አዝማች
የሰማዮች ሰማይ የማይችለው ንጉሥ
ተወለዶ ሲጠመቅ እኛን ለመቀደስ
ተራሮች ደንግጠው ዘለሉ እንደፈረስ
አዝማች
ባሕር ተጨነቀች ጠበባት መሬቱ
ዮርዳኖስ ሸሸ ለመቆም ከፊቱ
እንደተናገረው ዳዊት በትንቢቱ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



እንደምናነበው በወንጌል ተጽፎ
መንፈስቅዱስ ታየ በራሱ ላይ አርፎ
በርግብ ምሳሌ ክንፋን አሰይፎ
አዝማች
ልጁ በዮርዳኖስ ጽድቅን ሲመሠርት
መጣ በዳመና ሰማያዊ Aባት
እየመሰከረ የልጁን ጌትነት 
አዝማች
ባሕር ስትጨነቅ ተራራው ሲጨፍር 
ሰማይ ሲከፍት ደመናው ሲናገር 
ዓለም በዛሬው ቀን አየች ይህን ምስጢር 

ወደ ማውጫው ይመለሱ



15) እስመ እምዘርዓ ዳዊት
እስመ እምዘርዓ ዳዊት ዘመጽአ/2/ 
በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም ዘይሁዳ /2/
16) ለዘተወልደ
ለዘተወልደ እምቅድስት ድንግል ምንተ ንብሎ ናስተማስሎ 
ለመድኃኒነ/2/ 
አርዌ ገዳምኑ አንበሳ ወሚመ /2/ ከራድዮን/2/
17)በቤተልሔም ተወልደ
በቤተልሔም ተወልደ አማኑኤል/2/
እም ዘርዓ ዳዊት/3/ ተወልደ አማኑኤል/2/

ወደ ማውጫው ይመለሱ



18) የብርሃን መውጫ

የብርሃን መውጫ የሕይወት መሰላል

የተነበየላት ነቢዩ ሕዝቅኤል (2)

የሰሎሞን አክሊል የአሮን በትር

ሆና የተገኘች የአምላክ ማኅደር (2)

የዳዊት መሰንቆ የጌዴዎን ጸምር

በገነት መካከል ያለች ለምለም ሳር

አፍርታለችና ያለወንድ ዘር

እስኪ እናመስግናት እንዲህ በማለት

ቅድስት እናታችን ስብሕት ወክብርት

አንቀፀ ብርሃን ማዕርገ ሕይወት

ወደ ማውጫው ይመለሱ



አዘክሪ ድንግል ከልጂሽ በእውነት
በደኅና እንዲያደርሰን ለመጭው ዓመት (2)

እንድናገኝ ፍቅር እንደ ሐዋርያት
እንደ እመቤታችን አርምሞ ትዕግሥት
ያድለን ፈጣሪ ፍጹም በረከት
ያድለን ፈጣሪ ፍጹም መድኃኒት

ወደ ማውጫው ይመለሱ



19) የጥበብ ሰዎች መጡ

ሰማይና ምድር የማይወስኑት (2)

ተወስኖ አየነው በጠባብ በረት (2)

ዘጠና ዘጠኙን መላእክቱን ትቶ (2)

አገኘነው ዛሬ በበረት ተኝቶ (2)

የጥበብ ሰዎች (2) ሰምተውት በዜና

እያበራላቸው ኮከቡ እንደ ፋና

ድንግል እመቤቴ ሰላምታ ይድረስሽ (2)

ለአማላክ ወገኖች መመኪያችን የሆንሽ (2)

ካንች ተወለደ የዓለም መደኅን (2)

ኩነኔን አጥፍቶ ጽድቅን ሊያወርሰን (2)

ወደ ማውጫው ይመለሱ



ጌታችን ሲወለድ በቤተልሔም (2)

ሀዘን ተደምስሶ ሰፈነ ሰላም (2)

እንጨቶች አፈሩ ፍሬ በረከት (2)

ወንዞች ሁሉ ሆኑ ማርና ወተት (2)

አዝማች

ሰብዓ ሰገል መጡ ሊሰግዱ በሙሉ (2)

የእስራኤል ንጉሥ ወዴት አለ እያሉ (2)

አዝማች

እጅ መንሻውን ሰጡ እንደ እየሥርዓቱ (2)

ዕጣኑን ለክነት ወርቁን ለመንግሥቱ (2)

ወደ ማውጫው ይመለሱ



20) ሰላሜ በአንተ ነው

ሰላሜ በአንተ ነው የእኔ ጌታ

ዕረፍቴ በአንተ የእኔ ጌታ 2

አልከለከል መስጋና

አልከለከል ውዳሴ ለአንተ ውለታ

ጨለማዬ በአንተ በራልኝ

ከሰው ትክሻ ወረድኩኝ

የምመራበት ዱላዬ

በአንተ ተጥሏል ጌታዬ

አሁን በግላጭ አያለሁ

ሙሉ ሰው በአንተ ሁኛለሁ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



የመውገሪያው ድንጋይ ቀረልኝ

ጠላቴ በፊቴ አፈረልኝ

በፊትህ አቆምከኝ በጸጋ

ገዝተኸኛልና በዋጋ

ለውለታህማ ምን እላለሁ

ተመስገን ብዬ አልፈዋለሁ

ሰላላነቴን አቅንተሃል

ሽባነቴንም ተርትረሃል

ደካማነቴ ተወገደ

ያ ክፉ መንፈስ ተሰደደ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



ሰላላነቴን አቅንተሃል

ሽባነቴንም ተርትረሃል

ደካማነቴ ተወገደ

ያ ክፉ መንፈስ ተሰደደ

ታውጆልኛል ነጻነቴ

አምልክሃለሁ በሕይወቴ

አዝማች

የዓይኔ ላይ ቅርፊት ወለቀ

ሸክሙ ከላየ ወደቀ

በደማስቆ ብርሃን መታኸኝ

የራስህ ምሮኮኛ አደረግኸኝ

ያ ከንቱ ድካሜ አለፈ

ልቤ ለፍቅርህ ተሸነፈ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



21) የፍቅር እናት

የፍቅር እናት የሰላም (2)

ይናፍቀኛል ስምሽ ሳልጠራው ስቀር ማርያም

በሕይዎቴ ውስጥ በኑሮዬ

ቅደሚ ከፊት ከኋላዬ

ተደላደለ ልቤ አንች አለሽና ከአጠገቤ

አዝማች

ምኞቴም ይስመር ትልቅ ሕልሜ

ልለፍ ወጀቡን ተቋቁሜ

የጌታ እናት ነሽ ኃይልን ያደርጋል ጸሎትሽ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



አዝማች

እንዴት እቀራለሁ ከመንገድ

አደራ እናቴ አስቢኝ

ከሚስጨንቀኝ ጣላት ለሚያሳድደኝ አትስጭኝ

አዝማች

ትላንትም ዛሬም አመስጋኝ ነኝ

የለም ለነገ የሚያስፈራኝ

ሜዳ ይሆናል ተራራ ልብሽ ስላለ ከኔ ጋራ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



22) ያለ አንተ ለእኔ

ያለ አንተ ለእኔ ማን ሊሆነኝ

ጌታ ሆይ ፍቅርህ ልቤን ነካኝ

ሕግህ ነበረ ያፌ መፍቻ

የማትቀየር አንተ ብቻ

አዝማች

አስተምርበት በመርከቤ

ቃልህን ብቻ ያድምጥ ልቤ

ቀኑ ቢከፋም ወደ ማታ

አሳው ታዘዘ ለአንተ ጌታ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



አዝማች

ውዴ ልበልህ ሽልማቴ

ቤቴም ያንተ ነው ሰውነቴ

ደለደልክልኝ ያነን ጋራ

እንዳልሞት አርገኝ እንዳልፈራ

አዝማች

ጸጸተኝ ዛሬ ያኛው ወራት

አንተን ሳልውቅህ የኖርኩበት

ፍቅር ለካ ማር ወለላ

ምን ሕይወት አለ ከአንተ ሌላ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



አዝማች

ቀሳፊያችንን ቀስፈኸዋል

ያነን ጭንቁን ቀን አልፈነዋል

ነገም ያንተ ነው አዲሱ ቀን

እንዘምራለን ስትናፍቀን

ወደ ማውጫው ይመለሱ



23) እልል በሉ

እልል በለ በአንድነት ዘምሩ

አመስግኑ ለስሙ ዘምሩለት

እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም በሉ (2) 

በኃጢአት ባርነት ስንኖር ተገዝተን

ከቤቱ ስንርቅ ትዕዛዙን አፍርስን

አይቶ ዝም ላለን ጠላቶቹ ሳለን

ውለታው ብዙ ነው ክብር ለእርሱ ይሁን (2) 

አዝማች

ራሱን አዋርዶ እኛን አከበረን

ሥጋውና ደሙን ብለ ጠጡ አለን

መልካም እረኛ ነው የሚያሳጣን የለም

ምስጋና ይድረው ለመድኃኔ ዓለም (2) 

ወደ ማውጫው ይመለሱ



አዝማች

ሕይዎቱን የሰዋ እንደአምላክ ማን አሇ

ለሰው ልጆች ብሎ በመስቀል የዋለ

ፍቅሩ ማይለካ አያልቅም ቢወራ

ከሰማያት ወርዶ ሆነ ከእኛ ጋራ (2) 

አዝማች

ሥራውን እናድንቅ እንዲህ የወደደን

ከማያልቀው ፍቅሩ በረከት ላደለን

ለማይነገረው ለአምላክ ስጦታ

ውዳሴን እናቅርብ እንዘምር በእልልታ (2

ወደ ማውጫው ይመለሱ



24) ሞገድ ሲመታኝ ማዕበሉ

ማን ያድነዋል ሁሉም ሲሉ

በሰላም አለፍኩ በጸጥታ (2) 2

ሁሉ ተችሎ በአንተ ጌታ (2)

በአንተስ ፍቅር ተፈውስኩኝ

ጌታ በፍቅርህ ተማርኩኝ

ሞቴን ሽረኸው በአንተ ሞት (2)

ይኸው አቆምከኝ በሕይወት (2)

አዝማች

ደጅ ስጠና ስማጠንህ

መቸ ጨከነ ጌታ ልብህ

እንደ ቀራጩ አጎነበስኩ (2)

ምሕረት ጸጋህን ደጅህ ለበስኩ (2)

ወደ ማውጫው ይመለሱ



አዝማች

ዘወትር እልፍ ብል ብዘምር

ስለ ገባኝ ነው የአንተ ፍቅር

ጌታ ብጠራው ስምህን (2)

ለውጠኸው ነው ታሪኬን (2)

አዝማች

ዓይኖቸ አያዩም ከአንተ በቀር

የምትወደድ የምትፈቀር

ዘመድ ወገኔ ሁነኸኛል (2)

እኔን የሚችል የት ይገኛል (2)

ወደ ማውጫው ይመለሱ



25) ወደ ማደሪያው

ወደ ማደሪያው ገብቸ ልስገድ ለእግዚአብሔር (2)        (2)      

ምስጋናንም ላቅርብ ስለ ስሙ ክብር (2)

አድርጎልኛልና አመሰግነወዋለሁ

በአጸደ መቅደሱ አሰግድለታለሁ

ከፊቱ ለመቆም ቆርጨ እነሳለሁ (2)  

አዝማች

በመከራየ ቀን ሆኖኛል መከታ

ቤቱ ተገኝቸ በፍጹም ደስታ

የከንርን ፍሬ ልሰዋ በዕልልታ (2)

ወደ ማውጫው ይመለሱ



አዝማች

አሥር አውታር ባለው በበገና

በመላእክቱ ፊት ለማቅረብ ምስጋና

የአፌንም ነገር ሰምተኸኛልና (2)

አዝማች

ለስሙ ልንበርከክ ለእሱ እንደ ሚገባ

ስዕለቴን ልፈጽም ላቅርብለት መባ

ወደ አደባባዩ በምስጋና ልግባ (2)

አዝማች

አሸበሽባለሁ ልብሴን አሰፍቸ

በቤተ መቅዱሱ ሌሊት ተገኝቸ

እንደ ካህናቱ እጆቸን ዘርግቸ (2)

ወደ ማውጫው ይመለሱ



26) በእደ ዮሐንስ

በእደ ዮሐንስ ተጠምቀ ኢየሱስ ናዝራዊ /2ጊዜ/

ሰማያዊ /5ጊዜ/ ኢየሱስ ናዝራዊ /2ጊዜ/
ትርጉም ፡- ሰማያዊው የናዝሬቱ ኢየሱስ በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ

27) እግዚኡ መርሐ

እግዚኡ መርሐ ዮርዳኖስ አብጽሐ /2ጊዜ/

ወበህየ /2ጊዜ/ ዮሐንስ ፍጹመ ተፈሥሐ /2ጊዜ/

ትርጉም፡-

ጌታውን መራና ዮርዳኖስ አደረሰው /2ጊዜ/

በዚያች ዕለት /2ጊዜ/ዮሐንስ በፍጹም ደስ አለው /2ጊዜ/

ወደ ማውጫው ይመለሱ



28) የዓለምን በደል

የዓለምን በደል የሰውን ግፍ አይቶ

ዘጠና ዘጠኙን መላእክቱን ትቶ

ጽድቅን ለመፈጸም በደልን አጥፍቶ

የሰላሙ መሪ የሰላሙ ዳኛ

አምላክ ተወለደ ተጠመቀ ለእኛ

የሰማየ ሰማይ የማይችለው ንጉሥ

ተወልዶ ሲጠመቅ እኛን ለመቀደስ

ተራሮች ደንግጠው ዘለሉ በመንፈስ

ባሕር ተጨነቀች ጠበባት መሬቱ

ዮርዳኖስም ሸሸ አልቆመም ከፊቱ

እንደተናገረው ዳዊት በትንቢቱ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



ልጁ በዮርዳኖስ ጽድቅን ሲመሠርት

መጣ በደመና ሰማያዊው አባት

እየመሰከረ የልጁን ጌትነት

እንደምናነበው በወንጌል ተጽፎ

መንፈስ ቅዱስ ታየ በራሱ ላይ አርፎ

በርግብ ምሳሌ ክንፉን አሰይፎ

ባሕር ስትጨነቅ ተራራው ሲዘምር

ሰማዩ ሲከፈት ደመናው ሲናገር

ዓለም በዛሬው ቀን አየች ይህን ምሥጢር

ወደ ማውጫው ይመለሱ



የማትቀየር አንተ ብቻ

ያለ አንተ ለእኔ ማን ሊሆነኝ

ጌታ ሆይ ፍቅርህ ልቤን ነካኝ

ሕግህ ነበረ የአፌ መፍቻ

የማትቀየር አንተ ብቻ (2X)

አስተምርበት በመርከቤ

ቃልህን ብቻ ያጥምድ ልቤ

ቀኑ ቢከፋም ወደ ማታ

ዓሣው ታዘዘ ለአንተ ጌታ

ወደ ማውጫው ይመለሱ



ውዴ ልበልህ ሽልማቴ

ቤቴም የአንተ ነው ሰውነቴ

ደለደልክልኝ ያንን ጋራ

እንዳልሞት አርገኝ እንዳልፈራ

ፀፀተኝ ዛሬ ያኛው ወራት

አንተን ሳላውቅህ የኖርኩበት

ፍቅር ነህ ለካ ማር ወለላ

ምን ሕይወት አለ ከአንተ ሌላ

ቀሳፊያችንን ቀስፈኸዋል

ያን የጭንቁን ቀን አልፈነዋል

ነገም የአንተ ነው አዲሱ ቀን

እንዘምራለን ስትናፍቀን

ወደ ማውጫው ይመለሱ



እርሱ ባይወለድ

እሰይ እሰይ ተወለደ/1/ 

እሰይ እሰይ ተጠመቀ/1/ 

ከሰማያት ሰማይ ወረደ/2/ 

ከድንግል ማርያም ተወለደ/2/ 

እርሱ ባይወለድ እሰይ እሰይ

ቸር አባታችን እሰይ እሰይ

እርሱ ባይወለድ እሰይ እሰይ

መድኃኒታችን እሰይ እሰይ

መች ትገኝ ነበረ እሰይ እሰይ

ገነት ምድራችን እሰይ እሰይ

አዝ -----------

ወደ ማውጫው ይመለሱ



እንደጠል ወረደ እሰይ እሰይ

ከሰማይ ወደእኛ እሰይ እሰይ

ወገኖቹን ሊያድን እሰይ እሰይ

ከኃጢአት ቁራኛ እሰይ እሰይ

አዝ ---------------

እሰይ እሰይ

ብርሃን ወጣላቸው እሰይ እሰይ

ለእምነት ወገኖቹ እሰይ እሰይ

በጨለማ ጉዞ እሰይ እሰይ

እንዲያ ሲሰላቹ እሰይ እሰይ

አዝ ---------------

ወደ ማውጫው ይመለሱ



እግዚአብሔር አብ ላከ እሰይ እሰይ

አንድያ ልጁን እሰይ እሰይ

እርሱ ወድዷልና እሰይ እሰይ

እንዲሁ ዓለሙን እሰይ እሰይ

እሰይ እሰይ ---------------

ወደ ማውጫው ይመለሱ



▪ሰላምሽ ዛሬ ነው
▪ሰላምሽ ዛሬ ነው ኢየሩሳሌም
▪ወደ አንቺ መጥቷልና አምላክ ዘለዓለም/2/ 

▪ሆሳዕና በአርያም

▪እያሉ ዘመሩ ህፃናት በኢየሩሳሌም

▪አንቺ ቤተልሔም የዳዊት ከተማ
▪የህዝቦችሽ ብርሀን መጣልሽ በግርማ/2/

▪አዝ ---------------

▪ሆሳዕና እያሉ አመሰገኑት
▪በኢሩሳሌም ያሉት ሕፃናት/2/ 

▪አዝ ---------------

▪ኪሩቤል መንበሩን የሚሸከሙት
▪መስቀል ተሸክሞ ሆነን መድሃኒት/2/

▪አዝ ---------------

▪የኢየሱስን ህመም ደናግልም አይተው

▪እያለቀሱለት ሄዱ ተከትለው/2/

▪አዝ ---------------

ወደ ማውጫው ይመለሱ



▪ሆሳዕና እምርት
▪ሆሳዕና እምርት እንተ አቡነ ዳዊት/2/ 

▪ቡሩክት እን ትመጽእመንግስት/2/

ወደ ማውጫው ይመለሱ


