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Original Language Translation

Tenseo Resurrection
Praise and honor to our Lord,
from morning and 
through the night.

The mother of my lord,
the nourisher of life,
was exiled in the desert
with her son.

I heard that they chained 
her in leg irons,
even after she
had given us life.

Praise and honor to our Lord,
from morning and 
through the night.

You came down from
the heavens above,
born from the virgin Mariam
and they still gossip, 
asking “Who should we believe in?”
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LYRICS

ክብር  ተመስጌን  የኛ  ጌታ  
ከጠዋት  አንስቶ  እስከ ማታ 
  
ወላድተ  አምላክ  የአለም  ቤዛ 
ተሰዳ  ነበር  ልጇን  ይዛ 
  
አሰሯት  አሉ  በእግር  ብረት 
ብዙ  አለም  ተገንቶባት 
  
ክብር  ተመስጌን  የኛ  ጌታ  
ከጠዋት  አንስቶ  እስከ ማታ 
  
ከሰማይ  ሰማይ  ወርደህ 
ከድንግል  ማሪያም  ተወልደህ 
አንተንም  አሞህ  እንደ  ሰው 
ዋ  ምን  እናመን  ብለሁ 
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