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 تارینین الینده هامیمیز قارداشوخ

 دندی نه دعـوا بو کن دورار یاشاماخ

 یالقیز قالمارام چون سن یانیمداسان من
 ای عیسی

 عیسی گل گل گل     عیسی گل گل گل

 عیسی گل     عیسی گل گل گل

 سویرسن بیلیرسن سن منی منی سن
 اینانمارام ابلیس وارسان قلبیمده سن

 سن ومودومسن تک تسلّیم سن سن تک ا

 ای عیسی

 عیسی گل گل گل     عیسی گل گل گل

 عیسی گل     عیسی گل گل گل

 دورسون بو گوز یاشالر گورتولسون عداوت
 عفو ایله بیزلری رام آغالرام یالوار

 آل بیزی بهیشته بیردا دنیا یا گل
 ای عیسی

 عیسی گل گل گل   عیسی گل گل گل

 عیسی گل      عیسی گل گل گل

 چونکی قلبیمدسن قورخماراممن اود دان 
 درمانی دردیمین دوستوم تک سن منیم

 ای عیسی

 عیسی گل گل گل     عیسی گل گل گل

 عیسی گل گل گل
 2015ژوئیه  -سرود آذری 
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 !که برده رنجهای ما، هان چه دوست است ما را عيسی. 1

 .هر چيز از حق در دعا، بايد که طلب نماييم

 !ه بر ماهجوم آورد، چه رنج و غمهای زياد

 .هر چيز از حق در دعا، خواهيم از آن رو که نمی

 ؛اگر زحمت در هر جا ،اگر تجربيات داريم .2

 !جمله نزدش در دعا، ما را چه دلتنگی، بريم

 ؟دارد غم ما تا بر ،آيا کسی باشد چو او

 !آريم نزدش در دعا ؛عيسی بداند ضعف ما

 !در زير بار فکرها ،خسته ضعيفيم جملگی .3

 !آريم نزدش در دعا ؛پناه ما بودعيسی 

 !کن در دعا اصرار می ،واب ارچه تأخير شودج

 يابيم همی آرام را ،فت او ماأر در ظلّ

* * * * * 
1. What a friend we have in Jesus 

All our sins and grief to bear! 

What a privilege to carry 

Everything to God on prayer 

2. O what peace we often forfeit 

O what needless pain we bear 

All because we do not carry 

Everything to God in prayer 
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 (2هر آن کس که تشنه باشد؛ نزد من آيد بنوشد. ) -1

 گويد؛ ر که ايمان آرد، چنان که کتاب میه

 از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.
 ( 2د؛ نجات عظيم خواهد يافت. )هر که به عيسی ايمان دار -2

 گويد؛ ر که ايمان آرد، چنان که کتاب میه

 از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.
 (2هر که به عيسی ايمان دارد؛ حيات جاويد خواهد يافت. ) -3

 گويد؛ ر که ايمان آرد، چنان که کتاب میه

 از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.

 (2ايمان دارد؛ شادی بی حد خواهد يافت. ) هر که به عيسی -4

 گويد؛ ر که ايمان آرد، چنان که کتاب میه

 از بطن او نهرهای زنده، جاری خواهد شد.
 

 

 

 نزد من آيد بنوشد

 38-37: 7يوحنا 
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 هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم -1

 پيوسته در حضور او مطيعانه پيش روم

 تقديمت کنم، تسلیمت کنم

 کنما ای خداوند تقديمت همه چیز ر
 

 با روحت پر ساز وجودم شادی و قوت عطا -2

 با کالمت، با حضورت کن سيراب جان مرا

 تقديمت کنم، تسلیمت کنم

 همه چیز را ای خداوند تقديمت کنم
* * * * * * * 

1-All to Jesus I surrender, all to Him I freely give;  

I will ever love and trust Him, In His presence daily live. 

I Surrender all, I Surrender all, 

All to Thee, my blessed Savior,     I Surrender all. 

 

2- All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee.  

Fill me with Thy love and power, Let Thy blessing fall on me 

I Surrender all, I Surrender all, 

All to Thee, my blessed Savior, I Surrender all. 
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 تقديم عيسی کنم ،هر چه دارم از ته دل -1

 پيش روم با اطمينان ،پيوسته در حضور او

 همه چیز را ای خداوند تقديمت کنم، تقديمت کنم، تسلیمت کنم

 زانو زنم ،خدا با تواضع در پيش تختِ -2

 دل بر کنم ،اين جهان از خوشی زودگذرِ

 همه چیز را ای خداوند تقديمت کنم، تقديمت کنم، تسلیمت کنم

 تقديم دستهای توست ،زندگيم ای خداوند -3

 پر بهای توست ،همواره اعتمادم در خونِ

 همه چیز را ای خداوند تقديمت کنم، تقديمت کنم، تسلیمت کنم

 عطا کن شادی و قوت ،با روحت پر ساز وجودم -4

 کن سيراب جان مرا ،با کالمت، با حضورت

 مت کنمهمه چیز را ای خداوند تقدي، تقديمت کنم، تسلیمت کنم
* * * * * * * 

1-All to Jesus I surrender, all to Him I freely give;  

I will ever love and trust Him, In His presence I will live. 

I Surrender all, I Surrender all, 

All to Thee, my blessed Savior,     I Surrender all. 
2- All to Jesus I surrender, Savior Make me holly thine 

Let me feel Your Holy Spirit, And truly know that You are mine 

I Surrender all, I Surrender all, 

All to Thee, my blessed Savior,     I Surrender all. 
3-All to Jesus I surrender, Now I feel the sacred flame 

Oh, the joy of Your salvation, Glory, glory to His name 

I Surrender all, I Surrender all, 

All to Thee, my blessed Savior,     I Surrender all. 
4- All to Jesus I surrender, Lord, I give myself to Thee.  

Fill me with Thy love and power, Let Your blessing fall on me 

I Surrender all, I Surrender all, 

All to Thee, my blessed Savior, I Surrender all. 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book (He) page 6              PWO-USA-2002                                       سرودنامه فارسی: ه 

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

 کشم.ار بازگشت مسيح را انتظ هر روز و شب را با اشکها سر کنم، -1

 ای خداوند تا کی انتظار کشم. رم،وعده بازگشت را به ياد آ
 

 شمعی لرزان در دست انتظار کشم. تنها و بيکس من در بيابانم، -2

 آمدن عاجلت را خواهانم، ای خداوند تا کی انتظار کشم.
 

 آيد خداوندم. آيا بر آن میدر آسمان ابری عجيب را بينم،  -3

 ای خداوند تا کی انتظار کشم.سوی سما چشمانم را بدوزم، 
 

 گيرم، تاجم را برداشته سرود می خوانم. دست پر مهر خدا را می -4

 مسکن خدا رهسپارم، ای خداوند تا کی انتظار کشم.سوی 

 
 چراغ پر از روغن در دست داريم. کليسای سفيدپوش، چون عروسيم، -5

 آيم، ای خداوند تا کی انتظار کشم. وعده داده، اينک چون دزد می

 

 تنها دلسوز روح ما است خدا. منتظر ما، هزار سال چون يک روز -6

 پس ای خدای ما بزودی بيا. هم اکنون نيز او است منتظر ما،

 

 

 
 

 انتظار برای خدا
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 هر روزه اعتماد من بر توست

 که قوت جانم باشی
 

 را بر جان من بدم روح خود

 و قوت جانم باش
 

 نم باش . . . قوت جانم باش . . .قوت جا

 مروزقوت جانم باش . . . ا
 

 نم باش . . . قوت جانم باش . . .قوت جا

 قوت جانم باش . . . هر روز
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 .قلب من است جای تو ،هستی من فدای تو -1

 .راحت من رضای تو ،شنوم ندای تو می
 

 .خون تو شد برای من ،جسم تو شد غذای من -2

 .راحت من رضای تو ،شربت بی بهای من
 

 .دای منليک شدی ف ،مزد گنه سزای من -3

 .راحت من رضای تو ،منجی من خدای من
 

 .رنج من وشفای تو ،درد من و دوای تو -4

 .راحت من رضای تو ،من و ادای تو ينِدِ
 

 .ت سرشت منخُمهر رُ ،خاک درت بهشت من -5

 .راحت من رضای تو ،عشق تو سرنوشت من
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 هل تا جهان شادان شود، ربّش سلطان شود -1

 عَرش سرايان شودمنزلگهش قلب بشر، 

 ــْرش سرايان شودـــــْرش سرايان شود، عَعَ
 برخاکيان مژده دهيد، منجی رحمان بود -2

 طوفان و بحر و کوه و دشت، همی شادان بود

 همی شادان بود، همــــــــــی شادان بود
 بيخ گنه خشکيده شد، خارش بريده شد -3

 حق رحمتش جاری کند، هر جا لعن ديده شد

 ديده شد، هــــــــــر جا لعن ديده شد هر جا لعن

 نظم جهان از او بود، هم او رحمان بود -4

 خلقش ثنا خوان کاين همه، عدل از سبحان بود

 ــدل از سبحان بودعدل از سبحان بود، عــــ
* * * * * 

1-Joy to the world! the Lord is come Let earth receive her King; Let every 

heart prepare Him room, And heaven and nature sing,  

And heaven and nature sing, And heaven, and heaven and nature sing. 
2- Joy to the world! the Savior reigns: Let men their songs employ; 
While fields and floods, rocks, hills, and plains Repeat the sounding joy, 

Repeat the sounding joy, Repeat, repeat the sounding joy. 
 

3-No more let sins and sorrows grow, Nor thorns infest the ground; 

He comes to make His blessings flow Far as the curse is found, 

Far as the curse is found, Far as, far as the curse is found. 
 

4- He rules the world with truth and grace, And makes the nations prove; 

The glories of His righteousness, And wonders of His love, 

And wonders of His love, and wonders, wonders of His love. Amen. 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book (He) page 10              PWO-USA-2002                                       سرودنامه فارسی: ه 

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

 هللوياه حمدش کنيم، هللوياه حمدش کنيم -1

 (2گوييم هللوياه )

 مدش کنيمهللوياه ح

 برخاست، مسيح از مردگان برخاست مسيح از مردگان -2

 (2مسيح از مردگان برخاست )

 مسيح از مردگان برخاست

 اوند کائنات، مسيح خداوند کائناتمسيح خد -3

 (2مسيح خداوند )

 مسيح از خداوند کائنات

 مسيح است در کليسای خويش، مسيح در کليسای خويش -4

 (2مسيح در کليسا )

 در کليسای خويشمسيح 

 مسيح بهر خويشان آيد، مسيح بهر خويشان آيد -5

 (2مسيح بهر خويشان )

 مسيح بهر خويشان آيد

 هللوياه حمدش کنيم، هللوياه حمدش کنيم -6

 (2گوييم هللوياه )

 هللوياه حمدش کنيم
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 اه، خداوند را سرود تازه بسراييدهللوي

 و تسبيح او را در جماعت مقدسان.
 

 

 را با رقص تسبيح بخوانندنام او 

 با بربط و عود او را بسرايند.
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 (8هللوياه، هللوياه )

 (8او ناجيم است )

 (8او اليق است )

 (8تايش کن )س
 

 * * * * *  
 

Alleluia, Alleluia (8) 

He’s My Savior (8) 

He is Worthy (8) 

I will praise Him (8) 
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 هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

 لويا، هللويا، هللويا، هللويا،هل

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 

 با عشق بهرت سراييمنامت را برافرازيم، 

 مان مان، قوت و جالل شادی و حيات

Namæt ra bæræfrazim, Ba eshgh bahrat særayim 

Shadi , hayateman, Ghovat o jalaleman 

 مان آمدی از آسمان ، هادی راه

 مان مصلوب بهر گناهان، منجی و شفيع

Amadi Æz aseman, Hadi Raheman 

Masloub bahre ghonaheman, Monji o shafieman 

 مدفون از بهرمان، زنده در آسمان، خداوند و شاهمان

Madfon az bahreman, Zendeh dar aseman, Khodavan o 

shaheman 

 هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

 هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. 
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 هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

 هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،
 ادی سراييم، به گوش همه مردم جهان.نغمه ما با هم، با ش

 نغمه ما با هم، با شادی سراييم، تا بشنوند کل مردم جهان.

 شادی همچون خورشيد، ريزد چو باران؛

 چون که گنجی يافتيم، همه ما با هم با شادی سراييم.

 هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،

 هللويا، هللويا، هللويا، هللويا،
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 لوياه،هلهللوياه، 
 دويينام خدا را حمد گ

 هللوياه، هللوياه،
 جالل بر نامش

 مرا آزاد کرد ،از گناهانم

 مرا شست ،با خونش بر صليب

 او هستم مرا تازه کرده، فرزندِ

 جالل بر نامش
********** 

Hallelujah, Hallelujah 
To the Lord of Israel 

Hallelujah, Hallelujah 
Magnify the Lord 

He has redeemed us, Highly esteemed us 

He has redeemed us, With His blood 

He walks before us 

And shall restore us 

Magnify the Lord 

********** 

Halleluya, Halleluya 
Nau-me Khoda rau hamd goo-yeed 

Halleluya, Halleluya 
Jalal bar nau-mash 

Az gonau-hau-nam, mara azad kard  

Bau khoonash bar salib, ma-ra shost 

Ma-rau tau-ze kardeh 

Farzan-de oo hastam 

Jalal bar naumash 
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 (3هللوياه، هللوياه، هللوياه، )

 آيد! مسیح خداوند زود می
 

 بيدار شويد همه ايمانداران!

 از روح شويد پر نجات يافتگان!
 

 مژده دهيد بهر گنهکاران،

 يد!آ مسيح خداوند زود می
 

 (3هللوياه، هللوياه، هللوياه، )

 آيد! مسیح خداوند زود می
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 ياه . . . هللوياه . . . ای مسیح)هللوياه . . . هللو

 (2همه جهانی، پادشاهی ای مسیح( )منجی 

 (2هميشه با دل و با روح و جان ) تو گويم حمدِ .1
 (2مهربان ) با تو در امن و امانم، ای شبانِ

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Ey Maseeh 

Monjeeye hameye jahaanee, paadashaahee ey Maseeh (2) 
1. Hamde to gooyam hameshe ba dell o ba ruh o jaan (2) 

Ba to dar amn o Eemaanam, Ey shabaane mahrabaan (2) 

 ياه . . . هللوياه . . . ای مسیح)هللوياه . . . هللو

 (2) (ی، پادشاهی ای مسیحمنجی همه جهان

 (2هميشه تازه بی رقيب ای مسيح ) حرف تو .2
 (2س هر بيکسی )تويی يار مهربانی و کَ

(Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Ey Maseeh 

Monjeeye hameye jahaanee, paadashaahee ey Maseeh) (2) 
2. Harf-e to hameeshe taazeh Beeragheeb, Ey Maseeh (2) 

To-ee yaar-e mahrebaan o kas har bee kasee (2) 

 ياه . . . هللوياه . . . ای مسیح)هللوياه . . . هللو

 (2) (منجی همه جهانی، پادشاهی ای مسیح

 (2ازه دست من به سوی عيسی مسيح )چون در .3
 (2بی نياز شده دلم تو اين دنيا از هر کسی )

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Ey Maseeh 

Monjeeye hameye jahaanee, paadashaahee ey Maseeh (2) 
3. Chun deraazeh dast-e man Be suye Eesa Maseeh (2) 

Bi Neeyaz shodeh delam tu Een donya az har kasee (2) 

 ياه . . . هللوياه . . . ای مسیح)هللوياه . . . هللو

 (2) (منجی همه جهانی، پادشاهی ای مسیح
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Ey Maseeh 

Monjeeye hameye jahaanee, paadashaahee ey Maseeh (2) 
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 همه بايد بدانند، همه بايد بدانند

 همه بايد بدانند اين عيسی کيست

 

 همه بايد بدانند، همه بايد بدانند

  همه بايد بدانند اين عيسی کيست

 

 رخشاناوست سوسن واديها، اوست ستاره 

 اوست زيباتر از ده هزار همه بايد بدانند
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 همه چيز ای منجی از توست، از سوی تو و بهر توست. -1

 .جسم و جان و روح نيز از توست، اموال من عطای توست
1- Hæmeh chiz ey Monji æz tost, Æz suye to o bæhre tost. 

Æmvale mæn ætaye tost, Jesm o jan o ruh niz æz tost. 

 ،مالک جانم تنها تو هستی، هستی خالق عالم تنها تو)

 (2) (.مالک جانم تنها تو هستی
Khaleghe alæm tænha to hæsti, Maleke janæm tænha to hæsti 

Maleke janæm tænha to hæsti (2) 

 تويی صاحب و من ناظر؛ در همه جا هستی حاضر. -2

 .نهم ثروت و هم وقت م، امانتی است اين جسم من
2- Toyi saheb o mæn nazer; Dær hæmeh ja hæsti hazer. 

Æmanæti æst in jesme mæn, Hæm servæt o hæm væghte mæn. 

 ،مالک جانم تنها تو هستی، خالق عالم تنها توهستی)

 (2) .(مالک جانم تنها تو هستی

Khaleghe alæm tænha to hæsti, Maleke janæm tænha to hæsti 

Maleke janæm tænha to hæsti (2) 

 ن، صاحب و مالک جهان.اتويی شبان گوسفند -3

 ای. ای، از من حسابش خواسته تو به من اموال داده

3- Toyi shæbane gusfændan, Saheb o maleke jæhan. 

To beh mæn æmval dadeh-i, Æz mæn hesabæsh khasteh-i 

 ،یمالک جانم تنها تو هست، خالق عالم تنها توهستی)

 (2) .(مالک جانم تنها تو هستی

Khaleghe alæm tænha to hæsti, Maleke janæm tænha to hæsti 

Maleke janæm tænha to hæsti (2) 
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 (2همه چیم يار )

 (5يار همه چیم )

 همه چیم يار

 رمآ عاشقم آری عشق خدارو من بياد می

 قلبم اکنون در دستهای يار خود عيسی گذارم

 جان شريف خود بر سر دارمچونکه عيسی داد 

 ياد يارم را در خاطرو روحم همواره دارم

 (2 يار چیم همه)

 (5يار ) چیم همه

 همه چیم يار

 منجيم در دلم است هر لحظه او کنارم مهرِ

 با شهامت جا به جای قدمهای او گذارم

 (2يار  همه چیم)

 (5يار همه چیم )

 همه چیم يار
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 !ادی، با فرياد شادمانیبا شبا هم دستک زنيم،  منينهمه مؤ

 !با شادی، بهر عيسیمنين با هم دستک زنيم، همه مؤ
 

 

 (2) ه!، هللوياهگويیم هللويا
 

 

 (2) !عيسای مسيح، در اين عالم يک خداوند

 !منانخداوند همه مؤ، اوست خداوند آسمانها
 

 

 (2) !ه، هللوياهگويیم هللويا
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book (He) page 22              PWO-USA-2002                                       سرودنامه فارسی: ه 

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

 (2علیین )هوشیعانا در اعلی  ،هوشیعانا، هوشیعانا

 ،با هم بسراييم ،نامش بر افرازيم

 !دهيم ای خدا میجاللت 

 !هوشيعانا در اعلی عليين 

 (2جالل، جالل، جالل باد بر شاه شاهان )

 ،با هم بسراييم ،نامش بر افرازيم

 !دهيم ای خدا میجاللت 

 !جالل باد بر شاه شاهان 
* * * * * * * 

Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest! (2) 

Lord we lift up Your Name 

With hearts full of praise 

Be exalted, oh Lord our God! 

Hosanna in the highest! 
Glory, Glory, Glory to the king of kings! (2) 

Lord we lift up Your Name 

With hearts full of praise 

Be exalted, oh Lord our God! 

Hosanna in the highest! 
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 Songs: He (Gerd) - ه :سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 (2015ژوئيه -)سرود آذری هاميميز قارداشوخ شمسی  شمسی

  .2 هان چه دوست است ما را عيسی که برده رنجهای ما انگليسی ا. نوذری 

  .3 هر آن کس که تشنه باشد؛ نزد من آيد بنوشد   

  .4 بند( 2ته دل تقديم عيسی کنم ) هر چه دارم از   

  .5 بند( 4هر چه دارم از ته دل تقديم عيسی کنم )   

  .6 هر روز و شب را با اشکها سر کنم   

  .7 هر روزه اعتماد من بر توست   

  .8 هستی من فدای تو قلب من است جای تو   

  .9 هل تا جهان شادان شود، ربش سلطان شود   

  .10 حمدش کنيم هللوياه حمدش کنيم، هللوياه   

  .11 هللوياه خداوند را سرود تازه بسراييد   

  .12 (8هللوياه )   

  .13 ، هللوياهوياه هللوياههللوياه هلل   فريبرز

  .14 ، هللوياهوياه هللوياههللوياه هلل   

  .15 نام خدا را حمد گوييد هللويا، هللوياه،   

  .16 آيد مسيح خداوند زود می، هللوياه هللوياه هللوياه   

  .17 ياه، هللوياه، هللوياه، ای مسيحهللو   

  .18 همه بايد بدانند، همه بايد بدانند   

  .19 همه چيز ای منجی از توست   

  .20 همه چيم   

  .21 منين با هم دستک زنيمهمه مؤ   

   .22 هوشيعانا هوشيعانا هوشيعانا در اعلی عليين   
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