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 .جانمراحت شده زو !دارم من عجب منجی

 .مشکل شده آسانم ،وز فديه و عدل وی

 .عصيان تو بخشيدم ،ای مجرم»گويد به من 

 .«احسان فراوانم ،ه تو دائمشد همرَ

 ؛رايات رفيعم بين ،آيات بديعم بين»

 !افضل ز سليمانم ؛پيغمبر و هم شاهم

 !در راه خدا آييد ،ای جمله گمراهان

 .«من مرکز ايمانم ،حقممن راهم و من 

 ؛من آب حيات هستم ،ای جان و دل تشنه»

 .دارويم و درمانم ،هر روح پريشان را

 .من امر خداييم ،من نان سمائيم

 .«هم آمر فرمانم ؛هم واسطه امرم

 .مستور خواطر را ،مرموز ضمائر را

 .نشنيده همی خوانم ،ناگفته همی دانم

 .من اصلم ومن نسلم ،از ريشه داودی

 من حافظ اغصانم ؛  تاک حقيقيم من
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 (2محبتش را )، ظاهر کرد خدا، مسيح مولود گشت، در آخوری پست

 (2تولد بیاب، در قلبهای ما، در قلبهای ما، مسیح عیسی )
 (2نور ازلی، گرديده عيان، در جسم مسيح، آمده به جهان )

 (2تولد بیاب، امروز در قلبم، با حضور خود، پر کن وجودم )
 ارک است، تولد او، پرستش ما، شايستة اوچه مب

 (2، زندگیم را )تولد بیاب، در قلبم عیسی، مبارک بساز
 

Dær akhori pæst, Mæsih molud gæsht, Zaher kærd khoda, Mohæbætæsh ra (2) 

 

Tævælod biyab, Dær ghælbhaye ma, Dær ghælbhaye ma, Mæsih Eesa (2) 
 

Nure æzæli, Gærdideh æyan, Dær jesme Mæsih, Amædeh beh jæhan (2) 

 

Tævælod biyab, Emruz dær ghælbæm, Ba hozure khod, Por kon vojudæm (2) 

 

Cheh mobaræk æst, Tævælode u, Pæræsteshe ma, Shayesteh u (2) 

 

Tævælod biyab, Dær ghælbæm Eesa, Mobaræk besaz, Zendegiyæm ra (2) 
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 ،خارهای تيز زندگی ،آزمايشها و تنگی در -1

 !که به يادم هستید اين فکر قوی وتنها ب
1- Dær azmayeshha o tængi, Kharhaye tize zendegy, 

Tænha bovæd in fekre ghævi Keh beh yadæm hæsti! 

 !چون به يادم هستی ؟ای خداوند ،از چه ترسم! تو به يادم هستی ،تو به يادم هستی
To beh yadæm hæsti, To beh yadæm hæsti! Æz cheh tærsæm, ey Khodavænd? Chon beh yadæm hæsti! 

 ؛در روح من کنند طغيان ،های اين جهان انديشه -2

 !چون به يادم هستی ،چيره شوم بر هر غمی

2- Ændisheh haye in jæhan, Dær ruhe mæn konænd toghyan; 

Chireh shævæm bær hær ghæmi, Chon beh yadæm hæsti! 

 !چون به يادم هستی ؟ای خداوند ،از چه ترسم !تو به يادم هستی ،تو به يادم هستی
To beh yadæm hæsti, To beh yadæm hæsti! Æz cheh tærsæm, ey Khodavænd? Chon beh yadæm hæsti! 

 ؛ها حمله کنند یتاريک د؛رون ،ابرهای تار آيند -3

 !ون به يادم هستیچ ،نوميد نگردم در سختی

3- Æbrhaye tar ayænd, rævænd; Tariki ha hæmleh konænd; 

Nomid nægærdæm dær sækhti, Chon beh yadæm hæsti! 

 !چون به يادم هستی ؟ای خداوند ،از چه ترسم! تو به يادم هستی ،تو به يادم هستی
To beh yadæm hæsti, To beh yadæm hæsti! Æz cheh tærsæm, ey Khodavænd? Chon beh yadæm hæsti! 

 در تنگی و افسردگی در طوفانهای زندگی؛-4

 چون بيادم هستی می سرايم با شادمانی؛

Dær tufanhaye zendegi; Dær tængi o æfsordegi 

Mi særayæm ba shadmani; Chon beyadæm hæsti 

 !به يادم هستیچون  ؟ای خداوند ،از چه ترسم! تو به يادم هستی ،تو به يادم هستی
To beh yadæm hæsti, To beh yadæm hæsti! Æz cheh tærsæm, ey Khodavænd? Chon beh yadæm hæsti! 
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 در آسمان جديد اشکی نيست؛ آنجا غم و اندوهی نيست. -1

 در آسمان جديد اشکی نيست؛ در آنجا فقط پيروزيست.
 

 شد. رنج و عذاب ما ناپديد خواهد شد؛ ما پر از جالل خواهيم

 با خداوندمان سکونت خواهيم داشت؛ تا ابد شادی خواهيم داشت.

 

 در آسمان جديد اشکی نيست؛ آنجا فقط شادمانيست. -2

 آسمان جديد اشکی نيست؛ آنجا نوای سروديست.در 
 

 اضطراب دنيا ناپديد خواهد شد؛ ما پر از جالل خواهيم شد.

 اهيم داشت.با خداوندمان سکونت خواهيم داشت؛ تا ابد شادی خو

 

 در آسمان جديد اشکی نيست؛ آنجا هرگز تاريکی نيست. -3

 در آسمان جديد اشکی نيست؛ محبت و مهربانيست.
 

 گناهان انسان پاکيزه خواهد شد؛ ما پر از جالل خواهيم شد.

 با خداوندمان سکونت خواهيم داشت؛ تا ابد شادی خواهيم داشت.
 
 

 

 آنجا اشکی نيست
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 بودم راه خانه را گم کرده بودم در آشوب شهر گم گشته

 خواندی مرا که بودی تو ديدی، مرا که بودی تو

 (2) جاودانه کالمت عاشقانه، صدايت
Dar ashoobe shahr gom gashte budam rahe khane ra gom karde budam 

(To budi ke mara didi, To budi ke mara khandi 

Sedayat asheghane kalamat javedane) (2) 

 من از مرا کردی رها عشقت شايسته شدم، به آرامی مرا خواندی بلرزاندی وجود من

 من با ابد تا بمونی باشم جاودان فيضت ز، من با قدم هر هستی تو ره نکردی گم بگفتی

Be arami mara khaandi belarzandi vojude man, 
Shodam shaesteye eshghat raha kardi mara az man 

Begoftei gom nakardi rah to hasti har ghadam ba man 
Ze fayzat javedan basham bemoni ta abad ba man 

 خواندی مرا که بودی تو ديدی، مرا که بودی تو

 (2) جاودانه کالمت عاشقانه، صدايت
(To budi ke mara didi, To budi ke mara khandi 

Sedayat asheghane kalamat javedane) (2) 
 (2کنارت تا ابد پاينده خواهم بود ) ،ن پس با صليبت زنده خواهم بوداز اي

 (2) هستی وارث هستم که بردوش ميکشم صليبت هستی من به بخشی تا که عشق صليب بر رفتی تو
(Az in pas ba salibat zende khaham bud, Kenarat ta abad payande khaham bud) (2) 
(To rafti bar salibe eshgh Ke ta bakhshe beman hasti salibat mikesham bar dosh ke hastam varese hasti) (2) 

 خواندی مرا که بودی تو ديدی، مرا که بودی تو

 (2) جاودانه کالمت عاشقانه، صدايت
(To budi ke mara didi, To budi ke mara khandi 

Sedayat asheghane kalamat javedane) (2) 
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 میگیرم ، آنجا آرامعیسیر مهر در آغوش پُ

 ام، آنجا ترسی ندارم در آغوش گرم منجی

 چون مهرش بی زوال است در هر جا، ،او گفت با من است

 در غمها، در شاديها، عيسی با من است

 میگیرم ر مهر عیسی، آنجا آرامدر آغوش پُ

 ام، آنجا ترسی ندارم در آغوش گرم منجی

 رخيزاندرا با افتم، او آنجاست، تا مکه هر جا 

 خواند با من میدر آغوشش مرا گيرد، 

 میگیرم ر مهر عیسی، آنجا آرامدر آغوش پُ

 ام، آنجا ترسی ندارم در آغوش گرم منجی

 او گفت با من است، در هر جا، چون مهرش بی زوال است

 در غمها، در شاديها، عيسی با من است

 میگیرم ر مهر عیسی، آنجا آرامدر آغوش پُ

 ام، آنجا ترسی ندارم یدر آغوش گرم منج

 آنجا ترسی ندارم، در آنجا ترسی ندارم
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 س و فروزان، منجی من مولود گشت در اين جهانمقدّ در آن شبِ -1

 تشنگان عالم در انتظارش، تا او ظاهر شود در جاللش

 کلمه جسم گرديد و آشکار شد، نوری از او بر ما طلوع نمود

 آن مولود زانو زنیدتمجید کنید، سرود را بسرايید، اندر حضور 

 (2اندر حضور آن مولود زانو زنید )
 

 حکم مسيح محبت حقيقی است، انجيل او مژده سالمتی است -2

در قوت نام مسيح شود دور، غم و اندوه و آنگه بخشد سرور سرودهای شادمانی 

 نعمت اوست، همه از رحمت و فيض خداست

 د زانو زنیدتمجید کنید، سرود را بسرايید، اندر حضور آن مولو

 (2اندر حضور آن مولود زانو زنید )
 

 چيزهای کهنه اينک در گذشته، با لطف او همه چيز تازه شده -3

 معنی و عطر زندگی در عيسی است، او محور خوشبختی شما است

 در او باشد جواب هر تقاضا، چون اوست يگانه فرزند خدا

 زانو زنیدتمجید کنید، سرود را بسرايید، اندر حضور آن مولود 

 (2اندر حضور آن مولود زانو زنید )
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 در آن شب نورانی، مالئک با شادی -1

 مژده دادند شبانان را از آن منجی

 چوپانان با آرامی، در کار شبانی

 در آن نيمه شب سرد زمستانی

 کريسمس، کريسمس، کريسمس، کريسمس پادشاه موعود تولد يافت
 نبا نگاه به آسمان، بين ستارگا -2

 ديدند نوری عظيم و بسيار درخشان

 از آن کوکب تابان، گشته زمين شادان

 باشد فيض خدا برای همگان

 کريسمس، کريسمس، کريسمس، کريسمس پادشاه موعود تولد يافت
 رساند پيغامش ستاره در مسيرش، می -3

 الحم نويدش ظهور منجی در بيت

 پايان رساند سفرش ايستاد در محلش

 در آخورش آنجا عيسی آرميده

 کريسمس، کريسمس، کريسمس، کريسمس پادشاه موعود تولد يافت
 مجوسان آمدند آن خانه را ديدند -4

 در نزد طفل با احترام زانو زدند

 نآنها را گشود هدايا را آوردند

 ر را تقديم کردندر و مندُطال و کُ

 کريسمس، کريسمس، کريسمس، کريسمس پادشاه موعود تولد يافت
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 مه شب نورانی، با تسبيح آسمانی.در آن ني -1

 های طاليی. های سماوی، با چنگ سرودند فوج

 چون آيد شاه سالمتی، مردمان در رضامندی.

 جهان در خود يابد آرامی، با سرود سماوی.

 حال نيز از آسمان ابری، آيند گروه الهی. -2

 و آن نواهای موسيقی، شده بر دنيا جاری.

 گشته از تسلی. دنيای پر از غم و سختی، مملو

 .، با سرود سماویهمه بر جهند از شادمانی

 باشد غم و رنج زندگی، بر دوش انسان فانی. -3

 درمانده شود اين آدمی، از پستی و بلندی.

 بنگريد ايام شادکامی، هان اميد جاودانی.

 شيرين شود راه زندگی، با سرود سماوی.

 لحم آيد منجی.ا واقع شد گفته آن نبی، از بيت -4

 نجات بخشد هر گنهکاری، از هر درد و عذابی.

 سرايند آن سرود شادی، مالئک با هم گروهی.

 همراهی کند هر انسانی، با سرود سماوی.
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 ؛آدميان زار و ناتوان ،کرانيدر اين دنيای ب -1

 .حيران کرده پير و جوان ،جنگ و قحطی و طوفانها

 ،آينده گشته چون سراب ،ز اضطراب تپددلها 

 !چيره شده بر اين جهان ،ه در آسمانابر تير

 .آرامی و امید ما، رويم با تو سوی سما !بازگشت نما ،آه ای مسیح

 !آه ای مسیح، آه ای مسیح، بازگشت نما
 

 ؛کالمش هر جا رسانيد د،فرمان او را بشنوي -2

 .بيش از ظهور تخت نشين ،فرصت نباشد بيش از اين

 ،يدسرانتظارها بسر  ،فرموده او بيدار شويد

 !فرزند خدا را بينيد ،سوی ابرها نگاه کنيد

 .آرامی و امید ما، رويم با تو سوی سما !بازگشت نما ،آه ای مسیح

 !آه ای مسیح، آه ای مسیح، بازگشت نما

 

 !که او زدايد هر مالل ،اين است اميد پر جالل -3

 .ز چشمان گريان ما ،پاک نمايد اشک غم را

 ،دنجايگزين شوشاديها  ،دنجفاها پايان پذير

 !گرديم و بال و پر زنيم ،پروانه وار بدور او

 .آرامی و امید ما، رويم با تو سوی سما !بازگشت نما ،آه ای مسیح

 !آه ای مسیح، آه ای مسیح، بازگشت نما
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 و فانی، فرياد کنم به سوی سما در اين دنيای مغموم

 من افسرده در زيرِ گناهم، خداوندا بر من رحم نما

 نوا ناالن در پی شادی، تنهای تنها و بی بِاين قل

 قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوندا بر من رحم نما

 

 اين روح عاصی آواره گشته، در پی لذّات دور از خدا

 در بيابان اين عمرِ باطل، خداوندا بر من رحم نما

 نوا ناالن در پی شادی، تنهای تنها و بی اين قلبِ

 ، خداوندا بر من رحم نماقلبم شکسته پر درد و خسته

 

 کنم از گناهانم، با اشکهای تلخ کنم دعا توبه می

 آيم، خداوندا بر من رحم نما هر چند نااليق سويت می

 نوا ناالن در پی شادی، تنهای تنها و بی اين قلبِ

 قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوندا بر من رحم نما
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 در پستی و بلنديها، خوانم نام قدّوست را

 در تنهايی و در هرجا، آيم حضورت در دعا
 

 عیسی، عیسی، خداوندا، صلیبت عدالت ما

 ز رستاخیز تو تقديس و در جالل کمال ما

 عیسی، عیسی،خداوندا، نازل کن روح خود بر ما

 عیسی، عیسی، خداوندا، جاری کن مهر خود در ما
 

 وحت خداياکنون تو جان و قلبم را، پرکن از ر

 ی ای جان، از تو يابم قوتم راتا با روح و راست

 (2عیسی عیسی،... )
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 (2در پيشگاه تخت فيض مسيح سرود خوانيم ) -1
 

 (2حضور خدا با ماست چون با دعاها رويم )
 

 (2گر فقيريم يا غنی گر سالميم يا بيمار ) -2
 

 (2چون در دعا مصريم حضورش شود آشکار )
 

 (2سازد )چون غمهای زمانه فکرم پريشان  -3
 

 (2رسد ) هرگز مايوس نگردم او بدادم می
 

 (2ايم است )جيا و سختی تنها او ملدر بال -4
 

 (2هرگز ترکم نکرده در طريق و راه راست )
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 .ای که پرستش بر تو سزا است ؛در تو جالل و در تو بقا است -1

 !در تو بقا و بی تو فنا است، تو ازلی و تو ابدی
 

 

 .نبيند نامت هرگز زوال، از جالل درگاه قدست پر -2

 !محبت تو بی انتها است، خدای پاک ،ای قدوس ،قدوس
 

 

 !از تو که هستی نور جهان، نور حقيقت باشد رخشان -3

 !های ما استر دلنوّاز تو مُ، بی نور تو ما در ظلمتيم
 

 

 ،ما دردمندان و ما بيکسان، ما مسکينان و گنهکاران -4

 !چون که درگاهت دارالشفاست ،ايم از بهر درمان آمده
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 در جماعت راست دالن حمدت سرايم
 

 چون تنها تو قدوسی عدالتت تا به ابد
 

 ت را سرايم مهرت ستايمنيکويي
 

 ه گردد در زمين و در آسمانهانامت افراشت
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 خواهم بمانم می ،تو در آغوشِ ،تو در حضورِ

 عشقت بچشم ،نوماز تو بش

 اين است آرزوی من

 دانم دوستم داری ،تو من فرزندِ ،تويی پدر و

 هميشه با تو ،خواهم باشم می

 پر مهرت در حضورِ
Dar hozore to, dar aaghoshe to, mikhaaham bemaanam 

As to beshnavam, eshghat bechesham 

In ast aaresoye man 

Toyee pedar O, man farzane to, daanam dostam daari 

Mikhaaham baasham, hamishe baa to 

Dar hozore por mehrat 
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 د مرارَبَ در حضورِ تو، همچون نسيم، می

 شد مراکِ به عمق تازه، از حضورِ، می

 (2د مرا )رَبَ حضورِ تو، می

 (2پُر ساز وجودم را پُر ساز از حضورت )

 توست)وجودم دست توست، قلبم سر مست 

 (2مرا آماده کن، به روحت تازه کن( )

 القدس القدس، روح روح

 )يک لمس تازه کن، بندهايم پاره کن

 (2برای آتشت، مرا آماده کن( )

 (2القدس جاری شو، در ما ) روح
 

 

 

 

 

 سراينده و آهنگساز: موسی رسايی
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 خداوند، روح او در ماست در حضورِ -1
 شادان و مسروريم ما، روح او در ماست
 ما را از روح پر کرده، روح او در ماست
 از دل او را ستاييم، روح او در ماست

 (2) ها هاللوياه، روح او در ماست
 

 خداوند شبان ماست، روح او در ماست -2
 او راه و راستی ماست، روح او در ماست

 کند، روح او در ماست ما را نيز حفظ می
 برد، روح او در ماست هر جا ما را می

 (2) لوياه، روح او در ماستها هال
 

 او شايسته حمد است، روح او در ماست -3
 تسبيحات او را سزاست، روح او در ماست

 ت خداوند، روح او در ماستبا قوّ 
 نامش را برافرازيم، روح او در ماست

 (2) ها هاللوياه، روح او در ماست
******* 

1- Dær hozure Khodavænd, Ruhe u dær maast 

Shaadaan o mæsrurim maa, Ruhe u dær maast 

Maa raa æz Ruh por kærdeh, Ruhe u dær maast 

æz del u raa setaayim, Ruhe u dær maast 

Ha Hallelujah, Ruhe u dær maast (2) 
 

2- Khodaavænd shæbaane maast, Ruhe u dær maast 

U raah o raastiye maast, Ruhe u dær maast 

Maa raa niz hefz mekonæd, Ruhe u dær maast 

Hær jaa maa raa mebæræd, Ruhe u dær maast 

Ha Hallelujah, Ruhe u dær maast (2) 
 

3- U shaayesteyeh hæmd æst, Ruhe u dær maast 

Tæsbihat u raa sezaast, Ruhe u dær maast 

Baa ghovvæteh Khodaavænd, Ruhe u dær maast 

Naamæsh raa bæræfraazim, Ruhe u dær maast 

Ha Hallelujah, Ruhe u dær maast (2) 
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 در حضورت خدا، تسبيح می خوانم؛ محبت تو را تسبيح خوانم.

 دست برافرازم ای خدا ست برافرازم؛در حضورت خدا، د
 

 )خدا را دوست دارم، دوستش دارم؛ -1

 (2دوستش دارم، خدا را دوست دارم( )
 وانم؛ محبت تو را تسبیح خوانم.خ در حضورت خدا، تسبیح می

 در حضورت خدا، دست برافرازم؛ دست برافرازم ای خدا
 

 )خدا را حمد گويم، حمدش گويم؛ -2

 (2حمدش گويم، خدا را حمد گويم( )
 خوانم؛ محبت تو را تسبیح خوانم. در حضورت خدا، تسبیح می

 در حضورت خدا، دست برافرازم؛ دست برافرازم ای خدا
 

 پرستم؛ پرستم، می پرستم، می می)او را  -3

 (2پرستم( ) پرستم، او را می می
 خوانم؛ محبت تو را تسبیح خوانم. در حضورت خدا، تسبیح می

 در حضورت خدا، دست برافرازم؛ دست برافرازم ای خدا
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 .جسم عيسی را ،در خاک کردند آنها -1

 !مرد بهر ما، او که گرديد مصلوب

 !د او بر دشمنانهان غالب ش !کرد او ز قبرش قيام

 !تا ابد جاويد ،سلطنت از او است! فتح و پيروزی نصيب او گرديد

 !کرد قيام ،هللوياه !کرد قيام ،کرد قيام

 ،خوار کند ما را ؟ی ماند در قبراو کِ -2

 !خدا پور ،نيست آنجا جای آن

 !هان غالب شد او بر دشمنان !کرد او ز قبرش قيام

 !تا ابد جاويد ،از او است سلطنت! فتح و پيروزی نصيب او گرديد

 !کرد قيام ،هللوياه !کرد قيام ،کرد قيام

 !کرد آزاد خود را ،قبر خود هگشود -3

 !شد شاه ما ؛گشت غالب او بر مرگ

 !هان غالب شد او بر دشمنان !کرد او ز قبرش قيام

 !تا ابد جاويد ،سلطنت از او است! فتح و پيروزی نصيب او گرديد

 !کرد قيام ،وياههلل !کرد قيام ،کرد قيام
* * * * * 

1- Low in the grave He lay, Jesus my Savior! 

Waiting the coming day, Jesus my Lord! 

2- Vainly they watch His bed Jesus my Savior! 

Vainly they seal the dead Jesus my Lord! 

3- Death cannot keep his prey, Jesus my Savior! 

He tore the bars away, Jesus my Lord! 

REFRAIN 
Up from the grave He arose, 

With a mighty triumph o’er His foes; 

He arose a Victor from the dark domain, 

And He lives forever with His saints to reign. 

He arose, He arose, Hallelujah! Christ arose! 
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 .عيسی راجسم  ،در خاک کردند آنها -1

 !مرد بهر ما، او که گرديد مصلوب

 !هان غالب شد او بر دشمنان !کرد او ز قبرش قیام

 !تا ابد جاويد ،سلطنت از او است !فتح و پیروزی نصیب او گرديد

 !کرد قیام ،هللوياه !کرد قیام ،کرد قیام

 ،خوار کند ما را ؟ی ماند در قبراو کِ -2

 !روح خدا ،نيست آنجا جای آن

 !هان غالب شد او بر دشمنان !قبرش قیامکرد او ز 

 !تا ابد جاويد ،سلطنت از او است! فتح و پیروزی نصیب او گرديد

 !کرد قیام ،هللوياه !کرد قیام ،کرد قیام
 !کرد آزاد خود را ،گشود او قبر خود -3

 !شد شاه ما ؛گشت غالب او بر مرگ

 !هان غالب شد او بر دشمنان !کرد او ز قبرش قیام

 !تا ابد جاويد ،سلطنت از او است! زی نصیب او گرديدفتح و پیرو

 !کرد قیام ،هللوياه !کرد قیام ،کرد قیام
* * * * * 

1- Low in the grave He lay, Jesus my Savior! 

Waiting the coming day, Jesus my Lord! 

2- Vainly they watch His bed Jesus my Savior! 

Vainly they seal the dead Jesus my Lord! 

3- Death cannot keep his prey, Jesus my Savior! 

He tore the bars away, Jesus my Lord! 

REFRAIN 
Up from the grave He arose, 

With a mighty triumph o’er His foes; 

He arose a Victor from the dark domain, 

And He lives forever with His saints to reign. 

He arose, He arose, Hallelujah! Christ arose! 
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 در درون جان ما غوغاست عيسی آمده

 صد هزاران مژده بر دلهاست عيسی آمده

 از نسيم اين پيام آسمانی روز و شب

 اشک شادی در دلم درياست عيسی آمده

 انتظار وعده ديدار فردا تا به کی

 امروزم همان فرداست عيسی آمده نکهزآ

 در گلستان محبت هر گلی گويد ترا

 آمدهنغمه هر بلبل شيداست عيسی 

 ها را يک به يک بايد دريد بهر ديدن پرده

 ها پيداست عيسی آمده چون برون از پرده

 گوش ديگر بايدت بودن ترا تا بشنوی

 ها آواست عيسی آمده در زبان ذره

 اين حديث سوسن است و اين حديث ياسمن

 اين حديث الله صحراست عيسی آمده

 کی به استدالل ما محتاج آمد آفتاب

 اگر بيناست عيسی آمده بيند ديده می

 دانشی بايد ترا و گرد شی بايد ترا

 آفرينش سر بسر گوياست عيسی آمده

 اين خبر را ناطق صادق ميان موج خون

 آن سر ببريده يحياست عيسی آمده

 هم ز لوقا هم ز مرقس هم ز متی مژده است

 هم در آن انجيل يوحناست عيسی آمده

 اای که بر سر تاج زيبايی همی خواهی بي

 تاج زيبا بر سرت عيسی است عيسی آمده

 

 نويسنده: عاشق مسيح )عيسی آمده(
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 آرام در آخوری محقر، ای به يک شب تار در دهکده -1

 طفلی، که شکست قلب مادر، گرديد به سادگی پديدار

 خواهان دمی و دستگاهی بودند در انتظار شاهی
 

 يک گوشه ز بهر سر نهادن، بر روی زمين نداشت حتی -2

 جان يافتن است جان فشاندن، گريست به حال شهر، گفتاب

 تا جنگند و بخشد عز و جاهی بودند در انتظار شاهی
 

 همراه دو دزد گشت مصلوب ،جز مهر و وفا نکرد کاری -3

 جان داد، گنه نمود مغلوب، از بهر چه کرد جان نثاری

 کردند عجیب اشتباهی بودند در انتظار شاهی
 

 بر مرگ هم او مظفر آمد، انه رهبراست کنون يگعيسی  -4

 ز آن رو که خدای در بر آمد، نوميدی و يأس از چه ديگر

 غافل ز محبت الهی بودند در انتظار شاهی
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 در روح شوم، طالب، بر جسم شوم، غالب.
 ز هر مذهب، در مهر شوم سالک.

 مانم. افشانم، در باغ تو می بذرت می
 جانم. تا آنکه ثمر آرم، در روحم و در

 .ن در که مؤدیِ نجات است، تنگ استآ
 .ن در که مؤدی به هالکت، فراخ استو آ

 .تو ای دوست، چرا اینهمه جنگ است در قلبِ
 آن خانه بماند که، بنا بر سر سنگ است.

 یم تو این جانم،مانم، تقد در روحِ تو می
 و سالمتی، حلم و مهربانی، خوشی

 تواضع و ایمان پرهیز و هم احسان.
 .نگور و شراب نو، حیات جاودانا

I shall seek the Spirit, so I can be victorious over flesh. 

I will be free from religion. 

And walk in the path of Love. 

Until I bear fruit in my soul and spirit. 

The door that leads to life, is narrow. 

And the door leading to death, is wide. 

Why is so much trouble in your heart my friend? 

A house that is built on, stone will stand. 

I will stay in Spirit and present my being to you, 

Until I bear love, joy, peace, patience, kindness, 

Goodness, faithfulness, self-control. 

New wine and new grapes, eternal life. 

 
Galatians 16:22; Matthew 7:12- 12 :7؛ متی 22 :16غالطیان   
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 ای من دارم؛ ام، خيمه در زندگی -1

 ام. گر چه فقيرم، من راضی

 اما در سما، مومنين خدا؛

 .ها، شاد و زيبا دارند خانه

 جمع مومنان، شادند جاودان. خانه آسمان، رفیع و درخشان؛

 بلکه با ايمان، در آسمان. هان در آن، نباشم سرگردان؛
 

 تنها نمانم؛ ام، با او غنی -2

 راه تنگ روم، نوميد نيستم.

 رنج اين دنيا، دارد انتها؛

 .ما، يابم تاج رادر س بّاز رَ

 جمع مومنان، شادند جاودان. خانه آسمان، رفیع و درخشان؛

 بلکه با ايمان، در آسمان. هان در آن، نباشم سرگردان؛
 

 

 

 

 

 

 خانه آسمان
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 در سايه بالهايت
 قلعه جانم هستیچون ، با سرود تسبيح خوانم

 در سايه بالهايت
 افراشته دستان به تو، و سرايم حمد تو

 چون رحمتت باشد بيحد

 (2در سايه بالهايت )
 سرود تسبيح خوانم

 در سايه بالهايت
 افراشته دستان به تو ،و سرايم حمد تو

 رحمتت باشد بيحد چون

 در سايه بالهايت
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 در سکوت و در خلوت حضورت
 وی نورتاز خود جدا آيم به س

 ور از آتش وجودت شب شعله
 ای عيسی

 ای نامِ تو بخشيده آبرويم
 ای ثروتِ عشق تو آرزويم

 جويم ات می هستی خود در هستی
 ای عيسی

 تو پیروزی بر ترس و بر شکستم
 تو مرهمی برای قلب خستم

 در طوفانها خوانی مرا که هستم
 تنها تويی مسیح خداوندم

 يده با جان منای روح تو تن
 نفست دميده در نای منای 

 امنيت آغوشت مأوای من
 ای عيسی

 در خلوت سخاوت حضورت
 تو با منی در بيکران نورت

 شب شکفته از برکت وجودت
 ای عيسی

 تو پیروزی بر ترس و بر شکستم
 تو مرهمی برای قلب خستم

 در طوفانها خوانی مرا که هستم
 تنها تويی مسیح خداوندم

 در سکوت و در خلوت حضورت
 خود جدا آيم به سوی نورتاز 

 ور از آتش وجودت شب شعله
 ای عيسی
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 شاگردان نشسته بود بينِ ،شاهان آخر شاهِ در شبِ -1
 کرد شاگردان حاضر می بهرِ ،کرد با دستها نان را پاره می

 کرد شاگردان حاضر می بهرِ
 من است گفت بگيريد اين تنِ ،دآنگه شکر کرد و برکت دا

 من تا بماند يادگارِ ،من اين را بيادِبخوريد 
 منرِ تا بماند يادگا

 جديد را پياله عهدِ ،شام برداشت پياله را بعد از -2
 من در آينده يادگارِ ،پياله در خون منگفت اين 

 منرِ در آينده يادگا
 ما نوشيداين پياله را ش ،هر وقت اين نان را شما خوريد

 شما تا من باز آيم نزد ،مرا موتِ کردظاهر خواهيد 
 شمادِ تا من باز آيم نز

 خدا خورد نااليق نزدِ ،کس اين نان و پياله را هر -3
 عيسینِ در بدن و در خو ،گردد مجرم آنگه آن شخص می

 عیسینِ در بدن و در خو
 د فتوای خود راخورد، نوش ،زيرا هر کس اين عمل کند

 خداکِ پا در آن حضورِ ،آنگه خواهد بود او گنهکار
 خداکِ اپ در آن حضورِ

1. Dar Shabe aakhar, Shaahe Shaahaan, Neshasteh bood, beine shaagerdaan 

Baa Dast,ha Naan raa pare mikard, Bahre shagerdaan hazer mikard 

Bahre shagerdaan hazer mikard 
Angah shokr kard o barekat daad, Goft begirid in tane man ast 

Bekhorid in raa be yaade man, ta Bemaanad yaadegaare man 

Ta bemaanad yaadegaar-e man 
2. Bad az shaam bardaasht piyale raa, Piyaaleye Ahde Jadid raa 

Goft in piyaale dar khoone man, Dar aayandeh yaadegaare man 

Dar aayandeh yaadegaar-e man 
Har vaght in naan ra shomaa khorid, In piyaale raa shomaa noshed 

Zaaher khaahid kard mote maraa, Taa man baaz aayam nazde shomaa 

Taa man baaz aayam nazd-e shomaa 
3. Pas har kas naan o piyaale raa, Khorad naalaayegh nazde khoda 

Aangah aan shakhs migardad mojrem, Dar badan o dar khoone Issaa 

Dar badan o dar khoon-e Issaa 
Ziraa hark as in ammal konad, Khorad noshad fatvaye khod raa 

Aangah khaahad bood Oo gonaahkar, Dar aan hozore paake khodaa 

Dar aan hozore paak-e khodaa 
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 در شب تار و ظلمانی   فرشتگان نورانی -1
 شيدظاهر شدند بر شبانان    شاد باشيد شاد با

 زيرا که منجی جهان     ظاهر شد بر عالميان
 

 در آخوری او خوابيده    ای پيچيده در قنداقه -2

 به ديدنش بشتابيدند     شاد باشيد شاد باشيد

 آمده اکنون به جهان      چون منجی عالميان 
 

 مسيح عيسی از آسمان  آمده اکنون به جهان -3

 باشيد زانو زنيد حمدش کنيد    شاد باشيد شاد

 نام خدا را جالل باد      تا ابد او خدا باد
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book: (Dal) page 30                    PWO-USA-2002            :د سرودنامه فارسی                       

Persian World Outreach, Inc.              Web Page: www.persianwo.org              انخدمات جهانی فارسی زب   

 ها را پاسبان در شب تيره شبانان، گله -1
 شد فرشته نازل آنگاه، با جالل از آسمان

 

 در عجب گشتند و ترسان، گفت ايشان را سروش -2

 مژده آورد ستم اين دم، سوی من داريد گوش
 

 زمانآنکه اندر شهر داود، گشت مولود اين  -3
 منجی عالم مسيحا، اين است او را نشان

 

 کان سماوی طفل زيبا، آشکارا نی نهان -4
 با قماطی بس محقر، کرد در آخور مکان

 

 پس گروهی از مالئک، آمدند از آسمان -5
 با سرود و با ترنم، حمد کردند بيان

 

 هست در باال جالل حق، زمين پر از رضا -6
 رض و سماصلح و آرامش ز يزدان، هست بر ا
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 در شبی سرد در بيابان، شبانان ديدند درخشان -1

 ن صحراگشته نوری، در آ

 کبريايی خداوند، مالئک که ندا دهند

 ود گشتهمسيحا مول

 اين نجاتی بی نظير است، بشارت، خوشی عظيم است

 خداوند ما، انسان گشته

 باشد تا به ابد ، جاللخداوند را، در آسمان

 باد رضامندیبين مردم ، دو بر زمين، سالمتی با

 آيد که بود، و هست، و می، قدوس، قدوس، خدای قادر

 قادر مطلق عالم، حمد و تسبيح، بر خداوند

 شنوم صدای تسبيح، ذکر و حمد بانگ شادی -2

 های آسمان طنين هللوياه، جالل فوج

 چه زيبا، چه مقدس، کرده اين دشت را درخشان

 انی، بر خيزيد چون با هم سرايداز سپاه آسمطنين عظيم بانگ شادی، 

 آسمان، جالل باشد تا به ابددر  ،خداوند را

 امندی بادبين مردم رض، و بر زمين سالمتی باد

 آيد و هست، و می ،که بود، قدوس، قدوس، خدای قادر

 حمد و تسبيح بر خداوند، قادر مطلق عالم
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 در صحرا چشمه جاری خواهد شد؛ -1

 .آمددر صحرا بوی عطر گُل خواهد 

 آن زمانی که خداوند حکومت کند،

 .صحرا گلستان خواهد شد

 گرگ با بره، شير با ميش خواهد خوابيد؛

 .طفل با آنها بازی خواهد کرد
 

 (2بزودی خواهد آمد ) ،ملکوت شادی و مهرِ راستين
 

 در صحرا درختان خواهند روييد؛ -2

 .در صحرا پرندگان خواهند سراييد

 ت کند،آن زمانی که خداوند حکوم

 .صحرا فردوس خواهد شد

 طفل شيرخوار، دستش در سوراخ مار،

 هرگز گزيده نخواهد شد.
 

 (2بزودی خواهد آمد ) ملکوت شادی و مهرِ راستين
 

 

 

 
 11اشعياء 

Isaiah 11 
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 ها هسالکم، بر اوج کوهها يا درّ نورِ در طی سفر در -1

 ما ايست عالی از بهرِ وعده، گويد مسيحا "نکنم تترک"

 تابان در قلبم، با جاللش، خدايی خدايی، نورِ رِنو

 ام را ، منجیخوانم من حمدِ، هللوياه، مسرور و شادمگو 
 

 ام باشد هادی مرا ها گيردم فرا، منجی چون تاريکی -2

 او زيست همواره کنم نزدِ، من اوست در وی ظلمتی نيست نورِ

 تابان در قلبم، با جاللش، خدايی خدايی، نورِ نورِ

 ام را ، منجیخوانم من حمدِ، للوياه، مسرور و شادمهگو 
 

 با قلبی شادان در نوری تابان، سوی آسمان باشم روان -3

 جهان باشد هاديم نورِ، با حمد و ثنا قلبم شادمان

 تابان در قلبم، با جاللش، خدايی خدايی، نورِ نورِ

 ام را ، منجیخوانم من حمدِ، هللوياه، مسرور و شادمگو 
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 (2ايم ) آشتی کرده، عیسی مسیح در -1
 اميدوار هستيم، جالل خدا را يابيم

 ايم ردهدر عيسی مسيح، آشتی ک

 (2ايم ) شادمان شده، در عیسی مسیح -2
 اميدوار هستيم، جالل خدا را يابيم

 ايم در عيسی مسيح، شادمان شده

 (2نمايیم )محبت ، در عیسی مسیح -3
 اميدوار هستيم، جالل خدا را يابيم

 ر عيسی مسيح، محبت نماييمد

 (2همیشه شاکريم )، در عیسی مسیح -4
 اميدوار هستيم، جالل خدا را يابيم

 در عيسی مسيح، هميشه شاکريم

 (2دهیم ) بشارت می، در عیسی مسیح -5
 اميدوار هستيم، جالل خدا را يابيم

 دهيم در عيسی مسيح، بشارت می

 (2خوانیم ) تسبیح می، در عیسی مسیح -6
 وار هستيم، جالل خدا را يابيماميد

 خوانی در عيسی مسيح، تسبيح می
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 (2در قلب من باشد جشن و شادی )
 

 آزادم کرد مسيح باشد مرا هادی

 

 در قلب من باشد جشن و شادی.

* * * * * 
In my heart is joy and happiness (2) 

 

Jesus has freed me and He is my guide 

 

In my heart is joy and happiness. 
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 شود ، شکوفا می(محبت)در قلب من  -1

 از روزی که عيسی را يافتم

 در قلب من محبت

 تنها عيسی
 )شادمانی(در قلب من  -2

 )آرامش(در قلب من  -3

 )تحمل(در قلب من  -4

 )امانت(در قلب من  -5

 شود ، ناپديد می(حسادت)از قلب من  -6

 از روزی که عيسی را يافتم

 از قلب من حسادت

 تنها عيسی
 )اضطراب(از قلب من  -7

 )خودخواهی(از قلب من  -8

 )دورويی(از قلب من  -9

 )بدگويی(از قلب من  -10
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 های اين دنيان، در طوفا سختیدر ها و  بتيمصدر 

 يک چيز مرا آراميست، که تو با من هستی ای عيسیتنها 

 سختيستدر  و جانمنباشد مرا همدم، از هر سگر 

 ، شکافندۀ هر تاريکيستاميد تو نورِ دانم

 امیدِ جانم عیسی، ستايم نامت را در هر جاتنها 

 ابد در قلبم پادشاه دانم يک چیز را که تويی، تا می

 ام را محبّت بیمانندت، پوشانیدی زندگیبا 

 اين دنیا چون تويی سلطانم، در هیاهویِنترسم 
 ام يا سر بلند ستاده، گر خمودهافتاده يا که ايگر 

 من در هر وضع توست ای عيسی، که گيرد دستِ امانتِاين 

 ام ندارم بهرت دهم، جز اين تن و جان خستهچيزی 

 تو گيرم من مرهم ده و شفا ببخش، با فيضِ یلّتس

 امیدِ جانم عیسی، ستايم نامت را در هر جاتنها )

 ابد در قلبم پادشاه دانم يک چیز را که تويی، تا می

 ام را محبّت بیمانندت، پوشانیدی زندگیبا 

 (2( )اين دنیا چون تويی سلطانم، در هیاهویِنترسم 
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 .فيضش را سرايم هر دم ؛در منجيم شادان هستم -1

 .آزاد شدم از درد و غم ،چون بر شيطان پيروز گشتم

 !برتر از فوج شرير است ،من بس رفیع استمقام 

 !فتح من بس نمايان است ،نبرد روحانی يندر ا

 .بر صلیبی بر جلجتا ،بهرم شد فدا منجیم عیسی

 ا.برداشت او ترس و هر گناهم ر ؛پیروزی بخشید بر هوسهايم
 .راهش پويم ،او را جويم ،با منجيم پيمان بستم -2

 .تحت فيضش پيروز مانم ،هر نوع شک را دور نمايم

 !فوج شرير استبرتر از  ،مقام من بس رفیع است

!فتح من بس نمايان است ،در اين نبرد روحانی  

 .بر صلیبی بر جلجتا ،منجیم عیسی بهرم شد فدا

 ا.برداشت او ترس و هر گناهم ر ؛پیروزی بخشید بر هوسهايم
 .بخشد قوت در اين دنيا ،اسلحه تام خدا -3

 .کنم شيطان را مشوش ،هايش با تکيه بر وعده

 !رتر از فوج شرير استب ،مقام من بس رفیع است

 !فتح من بس نمايان است ،در اين نبرد روحانی

 .بر صلیبی بر جلجتا ،منجیم عیسی بهرم شد فدا

 ا.برداشت او ترس و هر گناهم ر ؛پیروزی بخشید بر هوسهايم
 

 6افسسيان 
Ephesians 6 
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 !م با قوت خدايپيش رو ،در موکب ظفر مسيح -1

 !بينوا م بين انسانهایيعطر معرفتش افشان

 !با شهادت و با خون توست ؛ای مسیح قوت ما ز توست

 !ای بر شیطان تسلط داده ،ای ما قوت بخشیدهه تو ب

 (2) !پیروزی حاضر کردی بهر مومنین

 (2) !م يقینيای مسیح در تو دار
 !با شادی در حضور خدا ،سراييم سرود پيروزی -2

 !تا رويم نزد منجی ما ،با ايمان بر دنيا پيروزيم

 !با شهادت و با خون توست ؛ای مسیح قوت ما ز توست

 !ای بر شیطان تسلط داده ،ای ما قوت بخشیدهه تو ب

 (2) !پیروزی حاضر کردی بهر مومنین

 (2) !م يقینيای مسیح در تو دار
 !چون آواز شادمانی خيزد ،قلعه شيطان فرو ريزد -3

 !بلکه با روح او به جرات ،قدرته نه بو  قوته نه ب

 !با شهادت و با خون توست ؛سیح قوت ما ز توستای م

 !ای بر شیطان تسلط داده ،ای قوت بخشیدهما ه تو ب

 (2) !پیروزی حاضر کردی بهر مومنین

 (2) !م يقینيای مسیح در تو دار
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 ميان امتها، تو را حمد گويم ای خدا؛ در

 .خدا را تسبيح خوانم در ميان قومها

 

 سما؛ رحمتش بی انتها، عظيم تا رسد به

 گيرد آسمانها. راستی، خدا فرا می
 

 بر آسمان خدايا، متعال شو؛

 (2) جالل خدا در تمامی جهان.
 

 متعال شو؛ بر آسمان خدايا

 جالل خدا، جالل خدا.
 

 جالل خدا در تمامی جهان.
 11-9 :57مزمور 
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 داريم بس پیروزی ،در نام عیسی، در نام عیسی

 فراری شیطان هست ،از نام عیسی، از نام عیسی
 کی ايستد بر ضد ما ،چون ايستيم در نام عيسی -1

 داريم بس پيروزی ،ما در نام عيسی، عيسی

 همیشه پیروزيم ،در نام عیسی، در نام عیسی

 گريزد شیطان می ،نام عیسی، از نام عیسی از
 قادرش بايستد کيست که تواند در برابر نامِ -2

 يما نام اوست که ظفر و پيروزی يافته چونکه در
In the name of Jesus (2) 

we’ll have a victory 
In the name of Jesus (2) 
Demons will have to flee 

Tell me who can stand before us 

When we call on His Great Name 

Jesus, Jesus, precious Jesus 

We’ll have the Victory 

In the name of Jesus (2) 
We’ll have a victory 

In the name of Jesus (2) 

Demons will have to flee 
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 ،عیسی عیسی، در نامِ در نامِ
 داريم بس پيروزی

 ،عیسی عیسی، از نامِ از نامِ
 شيطان هست فراری

 ما کی ايستد بر ضدِ ،عيسی چون ايستيم در نامِ

 داريم بس پيروزی ،عيسی، عيسی ما در نامِ

********** 
In the name of Jesus (2) 
We have the victory 

In the name of Jesus (2) 
Satan will have to flee 

In the name of Jesus, Jesus, 

Who on earth can stand before us 

In the name of Jesus, Jesus, We have the victory 

********** 

Dar nau-me Isaa (2) 
Dareem bas piroozi 

Az nau-me Isaa (2) 
Sheytan hast farari 

Chon eistim dar nau-me Isaa 

Key eistad bar zedde mau 

Mau dar nau-me Isaa, Isaa, Dareem bass piroozi 
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 در وقت کاملت

In His Time 

 

G            Dm         Am         C       G Dm   Am   C 
 کاملت        شيرين سازی هر تلخی   در وقتِ،

C 
 در وقتت

Am            Em                 G               F       C   C7 
 ميدیاطرافم تاريکی       دلسردی و نو)گر 

C                          G            Dm 
 بار 2دانم نجاتم دهی           در وقتت(    

 

 در وقتِ، کاملت     مستجاب خواهی نمود

 در وقتت

 و آرزويم هر فکر   )پس تسليمِ تو جانم  

 بار 2زندگانی و موتم      ای عيسی(    
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 گفت بذار داخل شم، در قلبم را کوبيد ،در يک شب طوفانی

 تا رازم بدونی، ت ساکن شما هتوی خون

 طوفان خونه خوابيد، توی قلبم ساکن شد، همينکه وارد شد

 رايحه ايست روحانی، عطر و مهر جمالش، حضور پر جاللش

 تا ابد مهمونه، جايی که عیسی اونجاست، تش منو ببر به خونهپرس

 منو ببر به خونه، سرور و شادی برپاست

 عیسی شفای قلبم، پرستش منو ببر به خونه

 منو ببر به خونه، شده مرحم جانم ،از بس مهربونه
 وجود تو بيدار شه، گفت من اومدم که امشب

 تو آروم شهدرون ، ، چقدر مشتاقت هستممببينی من کی هست

 خواد باهات بمونه می، خداست که منجی توست، کسی که مهمون توست

 برای تو بچينه، برکت فيض و رحمت، تای از محبّ سفره

 تا ابد مهمونه، جايی که عیسی اونجاست، پرستش منو ببر به خونه)

 منو ببر به خونه، سرور و شادی برپاست

 عیسی شفای قلبم، پرستش منو ببر به خونه

 (2( )منو ببر به خونه، شده مرحم جانم ،بس مهربونهاز 
 

 

 

 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book: (Dal) page 45                    PWO-USA-2002            :د سرودنامه فارسی                       

Persian World Outreach, Inc.              Web Page: www.persianwo.org              انخدمات جهانی فارسی زب   

 ای؟ دست در دست برادر؛ آيا دعا کرده -1

 ای؟ داده آيا از صميم قلب، محبت نشان

 ای؟ نفرين کنندگان را، محبت نموده

 ای؟ فقط به محبوبان، محبت نشان داده يا

 بهر همه يکسان است، محبت مسيحی؛

 محبت نمايی. لعن کنندگان خود را، نيز بايد

 بخشم. فعی هم چون نبرم، با دل و جان مین

 چون توانم ببخشم، بسيار شاد و مسرورم.

 توانم ببخشم، بسيار شاد و مسرورم. نچو

 ای؟ دست در دست خواهرت؛ آيا دعا کرده -2

 ای؟ آيا چون خداوندت، محبت نشان داده

 گر از من پيشی گيرند، ندارم حسادتی.

 سرور و شادی. پيروزی ديگران، بخشدم

 ايم. در کالم چه فراوان، محبت نموده

 کنيم؟ در عمل و کردار، آيا ما محبت می ليکن

 بخشم. جان می نفعی هم چون نبرم، با دل و

 چون توانم ببخشم، بسيار شاد و مسرورم.

 چون توانم ببخشم، بسيار شاد و مسرورم.

 

 محبت مسيحی
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 دستک زنيد ای ايمانداران     فرياد شادی زنيد

 آه سرودی تازه بهرش سراييد
 

 (2از دل خدا را حمد گوييد )
 

 حمد ما او را شاد سازد      خدای قادر در بين ماست

 جالل و شادی او آيد  چون او را پادشاه خود سازيم 

 (2از دل خدا را حمد گوييد )
********** 

Clap, clap your hands all ye people 

Shout, shout for joy to the Lord 

Oh, sing, sing a new song 

Let it ring in Zion 
 

Let us rejoice and praise the Lord (2) 
 

The Mighty One now dwells among us 

He rides upon the wings of our praise 

His glory and his joy surround us 

As we enthrone his majesty He reigns 
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 (2سپارم قلبم را، به درگاهِ پاکِ تو ) سرايم، نامِ تو می دستِ من در دستِ تو، می

 مسیحا نور و نجاتم، هللوياه؛ مسیحا روح و حیاتم، هللويا

 وياه؛ مسیحا چشمۀ هستی، هللوياههلل ،مسیحا راه و راستی

 )سرودِ، شکرگزاری، ميخوانم در نامِ تو

 (2طلبم، روحِ تو( ) رحمِ تو، بيکران، می
 (2سپارم قلبم را، به درگاهِ پاکِ تو ) سرايم، نامِ تو می دستِ من در دستِ تو، می

 مسیحا نور و نجاتم، هللوياه؛ مسیحا روح و حیاتم، هللويا

 هللوياه؛ مسیحا چشمۀ هستی، هللوياه ،مسیحا راه و راستی
 )در حضورت شادانم، در خانة تو ميخوانم

 (2از وجودت مسرورم، از بنده گناه آزادم( )

 منجيم ،ميخوانم، ميگويم؛ نامت را

 ايمانم وجودم؛ منشاءِ ،حافظِ

 مسیحا نور و نجاتم، هللوياه؛ مسیحا روح و حیاتم، هللويا

 مسیحا چشمۀ هستی، هللوياههللوياه؛  ،مسیحا راه و راستی
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 دعا کنيم همه ما با يکدلی؛ دعا کنيم همه ما با يکدلی. -1

 هللويا آمين؛ هللويا آمين؛ دعا کنيم همه ما با يکدلی.

 
 سرود خوانيم همه برای خدا؛ سرود خوانيم همه برای خدا. -2

 هللويا آمين؛ هللويا آمين؛ سرود خوانيم همه برای خدا.

 

 يم همه جالل او را؛ بنگريم همه جالل او را.بنگر -3

 هللويا آمين؛ هللويا آمين؛ بنگريم همه جالل او را.

 
 بخراميم همه به سوی سما؛ بخراميم همه به سوی سما. -4

 هللويا آمين؛ هللويا آمين؛ بخراميم همه به سوی سما.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با يکدلی
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 )دل طاهر در من بیآفرين ای خدا

 (2جودم تازه ساز()روح راستی در و
 )از حضور خود بيرون ميآنداز

 روح قدوست را از من مگير

 شادی نجات را به من باز گردان

 (2روح راستی در وجودم تازه ساز()

 )دل طاهر در من بیآفرين ای خدا

 (2روح راستی در وجودم تازه ساز()
Created 
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 )دلم تنگه ولی شادم، دلیلش خوب میدانم

 (2داد، فدايش میکنم جانم( )خدا آمد نجاتم 

 نماچون از آن اوست، ميان عاشقان ممحبّت 

 اگر سوزم در اين آتش، ز دردش نی پريشانم

 

 ت و مُلکِ او، از آن عاشقان دانمخدا عشق اس

 گاهِ گلستانش، بپردازم سر و جانمبدر

 فنا سازم، تا که راهی به گُل آرمسرشتِ گِل 

 قَسَم آرمآيم، خدايا چون  به رَسم توبه می

 

 يز فرزندمای آمد، بپا برخ ندای تازه

 اين گلشن، تا که باشم تو را همدمبيا داخل به 

 فيض افزونش، محبّت کرده بر عالم پدر از

 بخشيده گناهانت، بخون عيسی مريمو 

 )دلم تنگه ولی شادم، دلیلش خوب میدانم

 (2خدا آمد نجاتم داد، فدايش میکنم جانم( )
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 تم دور از خدادلی پريشان داش -1

 گناهان زشتم کرده بود جدا

 از لجن فرياد کردم سوی خدا

 از چاهم در آورد از عمق فنا

 از گل و لجن نجاتم داد     روی صخره جاودانی نهاد

 در دلم سرودی تازه گذارد     بر نام خداوند شکر و سپاس باد

 ام اکنون به روی صخره ايستاده -2

 ما به مسيح محبوب اين دل داده

 ام از بيم و هراس و شک آزاده

 ام به لطف او دل از جهان کنده

 از گل و لجن نجاتم داد     روی صخره جاودانی نهاد

 در دلم سرودی تازه گذارد     بر نام خداوند شکر و سپاس باد

 پس بياييد خداوند را سراييم -3

 صخره نجات خود را ستاييم

 به حضور او با حمد نزديک شويم

 آواز شادمانی دهيم با مزامير

 از گل و لجن نجاتم داد     روی صخره جاودانی نهاد

 در دلم سرودی تازه گذارد     بر نام خداوند شکر و سپاس باد
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 دنيا گمره بود در ظلمت عصيان     نور جهان است عيسی -1

 نور جهان است عيسی     چه روشن نوری که به من است تابان
 

 خشان     به آرامی به رويم تابانچو خوش نوری که باشد ر

 کوری بودم بينايم اآلن        نور جهان است عيسی
 

 ظلمت نداريم چون هستيم در عيسی    نور جهان است عيسی -2

 نور جهان است عيسی      روشنيم چون پيرويم هاديمان را   
 

 چو خوش نوری که باشد رخشان    به آرامی به رويم تابان

 يم اآلن        نور جهان است عيسیکوری بودم بينا
 

 ای ساکن ظلمت در گناه اعمی        نور جهان است عيسی -3

 به نورش بنگر تا که گردی بينا          نور جهان است عيسی
 

 چو خوش نوری که باشد رخشان    به آرامی به رويم تابان

 کوری بودم بينايم اآلن        نور جهان است عيسی
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 نيای پر از گناه خانه من نيست؛د -1

 تمام گنجهايم در آسمان مخفی است.

 خوانند مرا؛ فرشتگان در سما، می

 ديگر نتوانم دل بندم به دنيا.

 گر بهشت نباشد، کجا يابم تو را؟ يا رب، جز تو ندارم کسی را،

 ديگر نتوانم دل بندم به دنيا. يگر نتوانم دل بندم به دنيا،د
 

 شند انتظارم؛در آسمان همه ک -2

 آن خون مسيحا شسته گناهانم.

 هر چند من ضعيفم، خداوند حافظم؛

 ديگر نتوانم دل بندم به دنيا

 گر بهشت نباشد، کجا يابم تو را؟ يا رب، جز تو ندارم کسی را،

 ديگر نتوانم دل بندم به دنيا. يگر نتوانم دل بندم به دنيا،د
 

 خانه ابديم چه پر جالل است! -3

 منان دست در دست.ؤم« پيروزيم»بانگ آرند 

 با اين سرود شادی، سما در وجد است؛

 ديگر نتوانم دل بندم به دنيا.

 گر بهشت نباشد، کجا يابم تو را؟يا رب، جز تو ندارم کسی را، 

 ديگر نتوانم دل بندم به دنيا. يگر نتوانم دل بندم به دنيا،د
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 شمانم را، به سوی کوهها؛ام چ دوخته -1

 آيد از کجا؟ میاعانت من، 
 

 يهوه خالق من، خداوند من،

 مرا حفظ کناد، تا ابداآلباد.
 

 ام چشمانم را، به سوی کوهها؛ دوخته -2

 آيد از کجا؟ اعانت من، می
 

 ، خداوند من،آفريننده يهوه

 مرا حفظ کناد، تا ابداآلباد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2-1 :121مزمور 
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 دو روزه عمرم شده چون نقش بر آبی -1

 جاهش ز بصر شد چو سرابیهر جلوه و 
 

 در هر چه به بينيم فنا هست و خرابی

 ای آنکه بقا با تو بود پهلوی ما باش
 

 در شدت آالم حضور تو بخواهم -2

 از وسوسه نفس به نزد تو پناهم
 

 جز تو که بود راست نماينده راهم؟

 در خوب و بد ای رب کرم پهلوی ما باش
 

 ست؟کی باک ز دشمن بودم گر تو شوی دو -3

 است؟ کی ترس حوادث بودم گر به توام رو
 

 در نزد تو گر عمر بسر رفت چه نيکوست

 ای دوست مشو دور و بيا پهاوی ما باش
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 (4دورت بگردم مسیح )
 تو، تو، غالم و شيدایِ چشمانِ فدایِ

 قلبم مسيح کجا بجويم تو را، درونِ

 جانم مسيح من ای مسيح، عزيزِ عزيزِ

 (2دورت بگردم مسیح )
 جانم مسيح الم و شيدای تو، مسيحِغ

 (2دورت بگردم مسیح )
 

 (8دورت بگردم مسیح )
 تو، بيام به رويای تو، چشمانِ دایِف

 قلبم مسيح کجا ببينم تو را، درونِ

 (8دورت بگردم مسیح )
 تو، تو، بيام به رويایِ چشمانِ دایِف

 قلبم مسيح کجا ببينم تو را، درونِ

 (8دورت بگردم مسیح )
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 تان وقت سرور و طرب و شادی ما استدوس -1

 چون که ميالد مسيح موسم آزادی ما است

 بسراييد در اين عيد بگوييد تبريک

 که مسيح نور جهان منجی و هم هادی ما است

 مژده اين عید آزادی است موقع شکر و هم شادی است
 

 ای خوش آن دم که شبانان همه خواندند تسبيح -2

 سی مسيحمژده دادند که تولد شده عي

 خاک راه قدمش با مژگان بايد رفت

 نام نيکش به زبان بر دگران بايد گفت

 مژده اين عید آزادی است موقع شکر و هم شادی است
 

 منجی کل بشر از فلک عليين -3

 بهر عصيان و گناهان همه خلق زمين

 متولد شده تا آن که همه عالم را

 نه نسل بنی نسل بنی آدم رابرهانند ز گُ

 مژده اين عید آزادی است کر و هم شادی استموقع ش
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 دوستت دارم ای عيسی برداشتی گناهم را

 مظهر صلح و صفا تو رهبر کليسا

 دوستت دارم ای عیسی، دوستت دارم ای عیسی

 ای سلطان قلبها ،دوستت دارم ای عیسی

 دوستت دارم ای عیسی ،دوستت دارم ای عیسی

 منجی و پادشاه ،دوستت دارم ای عیسی

 چون بهرم فديه شدی ،تت دارم ای مسيحدوس

 با روحت مسح نمودی ،چشمانم را گشودی

 دوستت دارم ای عیسی، دوستت دارم ای عیسی

 ای سلطان قلبها ،دوستت دارم ای عیسی

 دوستت دارم ای عیسی ،دوستت دارم ای عیسی

 منجی و پادشاه ،دوستت دارم ای عیسی

 چون نجات دادی مرا ،دوستت دارم ای عيسی

 از تاريکی و خطا ،ز هر لعنت و گناها

 دوستت دارم ای عیسی، دوستت دارم ای عیسی

 ای سلطان قلبها ،دوستت دارم ای عیسی

 دوستت دارم ای عیسی ،دوستت دارم ای عیسی

 منجی و پادشاه ،دوستت دارم ای عیسی
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 کنم دوستت دارم خداوند، محبتت می -1

 کنم دوستت دارم خداوند، ستايشت می

 (2وست ای منجی عالم )دّآلباد بر نام قاحرمت تا ابدجالل و 

 (2قدوس، قدوس، قدوس )
 

 دوستت دارم روح پاک، هميشه حاميم باش -2

 و راستی و حيات دوستت دارم روح پاک، راه

 (2وست ای منجی عالم )دّآلباد بر نام قاجالل و حرمت تا ابد

 (2قدوس، قدوس، قدوس )
 

 و حيات هستی دوستت دارم پدر جان، تو نور -3

 دوستت دارم پدر جان، پروردگارم هستی

 (2دوست ای منجی عالم )آلباد بر نام قاجالل و حرمت تا ابد

 (2قدوس، قدوس، قدوس )
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 Songs: Dal - د: سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 دارم من عجب منجی راحت شده زوجانم   

  .2 در آخوری پست   ژيلبرت

  .3 در آزمايشها و تنگی، خارهای تيز زندگی   

  .4 در آسمان جديد اشکی نيست، آنجا غم و اندوهی نيست   

  .5 : سراينده مهين از تاجيکستاندر آشوب شهر گم گشته بودم   

  .6 در آغوش پُر مهر عيسی   

  .7 در آن شب مقدس و فروزان، منجی من مولود گشت   

  .8 ژده دادنددر آن شب نورانی، مالئک با شادی م   

  .9 در آن نيمه شب نورانی، با تسبيح آسمانی   

  .10 کران آدميان زار و ناتواندر اين دنيای بي   

  .11 در اين دنيای مغموم و فانی   

  .12 در پستی و بلنديها شهريار  

  .13 در پيشگاه تخت فيض مسيح سرود خوانيم   

  .14 در تو جالل و در تو بقا است   

  .15 دت سرايمدر جماعت راست دالن حم   

  .16 در حضور تو   
  .17 در حضورِ تو، همچون نسيم موسی رسايی  موسی رسايی

  .18 در حضور خداوند روح او در ماست   

  .19 خوانم در حضورت خدا، تسبيح می   

  .20 )پور خدا( در خاک کردند آنها، جسم عيسی را انگليسی ف. الرودی 

  .21 )روح خدا( در خاک کردند آنها، جسم عيسی را انگليسی ف. الرودی 

  .22 در درون جان ما غوغاست عيسی آمده عاشق مسيح  

  .23 ای به يک شب تار، آرام در آخوری محقر در دهکده   

  .24 در روح شوم طالب   

  .25 ای من دارم ام، خيمه در زندگی   

  .26 در سايه بالهايت   

  .27 در سکوت و در خلوت حضورت   

  .28 داندر شب آخر شاه شاهان، نشسته بود بين شاگر   

  .29 در شب تار و ظلمانی فرشتگان نورانی   

  .30 ها را پاسبان در شب تيره شبانان گله   
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  .31 در شبی سرد در بيابان، شبانان ديدند درخشان   

  .32 در صحرا چشمه جاری خواهد شد   

  .Heavenly Sunlight 33در طی سفر در نور سالکم            انگليسی داود طوماس 

  .34 ايم ی کردهدر عيسی مسيح آشت   

  .35 در قلب من باشد جشن و شادی   

  .36 در قلب من )محبت(   

  .37 مصيبتها و در سختیدر    

  .38 در منجيم شادان هستم، فيضش را سرايم هر دم   

  .39 در موکب ظفر مسيح پيش روم با قوت خدا   

  .40 در ميان امتها، تو را حمد گويم   

  .41 بند( 2) در نام عيسی در نام عيسی داريم بس پيروزی   

  .42 بند( 1در نام عيسی ) در نام عيسی،   

  .43 هر تلخی در وقتِ کاملت، شيرين سازی   

  .44 در يک شب طوفانی در قلبم را کوبيد   

  .45 ای؟ دست در دست برادر؛ آيا دعا کرده   

  .46 دستک زنيد ای ايمانداران فرياد شادی زنيد   

  .47 دعا کنيم همه ما با يکدلی   

  .48 سرايم نام تو دست من در دست تو، می   

  .49 )ساناز(سی دی هر جا که روم دل طاهر در من بيآفرين:  Created  يسجم

  .50 دلی پريشان داشتم دور از خدا   

  .51 )شهريار(دلم تنگه ولی شادم  شهريار  شهريار

  .52 دنيا گمره بود در ظلمت عصيان، نور جهان است عيسی   

  .53 دنيای پر از گناه خانه من نيست   

  .54 ی کوههاام چشمانم را، به سو دوخته   

  .55 دو روزه عمرم شده چون نقش بر آبی   

  .56 دورت بگردم مسيح   

  .57 دوستان وقت سرور و طرب و شادی ما است   

  .58 دوستت دارم ای عيسی   

   .59 دوستت دارم خداوند   
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