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 شاد است ،شاد است
 ش استيکه يهوه خدا قومي

 شاد است ،شاد است
 که مسيح نجاتش است قومي

****** 

Shaad ast, shaad ast 
Goumee ke Yahouva Khoudaayash ast 

Shaad ast, shaad ast 
Goumee ke Isaa nejaatash ast 

****** 

Joyful is, Joyful is 
The nation that Jehovah is its God 

Joyful is, Joyful is 
And Jesus is its saviour 
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 شاد باش ای روح خدا همراه توست -1

 کن تحمل صليب رنج و درد

 بسپر به او هر درد و غم در تست

 زيرا که او با کس جفا نکرد

 شاد باش ای روح چون دوست تو آخر

 کند خوش پايان اين نبرد مي

 شاد باش ای روح خدا هادی تست -2

 گيرد همچون که کرد در پيشدستت 

 مگذار اميد و اعتبار تو

 ترکت کند نه در کم نه در بيش

 شاد باش ای روح چون پاد و موج هنوز

 ياد آورند فرمان شاه خويش

 شاد باش ای روح آن روز نزديک شود -3

 ما با مسيح باشيم تا جاودان

 آنگه که ترس و غم از ما رود

 از محبت مملو شود روان

 روح چون درد و غم گذشت شاد باش ای

 ترا بينم پيروز و شادمان
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 (2) شاد شادم، سرود خوانم، بهر عيسی، خداوندم!
 

 بهر عيسي بخوانم سرود شادماني،

 گر روم سوی پيری، گر باشم در جواني،

 چون جفاها بيايد، در تنگيها بمانم،

 چون نام او بخوانم، نام عيسي است درمانم.
 

 (2بهر عيسی، خداوندم! ) شاد شادم، سرود خوانم،
 

 دردها افزوده گردد، در زندانها بمانم،

 چون موت به سويم آيد، بهر عيسي بخوانم.

 دشمن سنگسار نمايد، در طوفانها بمانم،

 در محنت و مشقت، بهر عيسي بخوانم.
 

 (2شاد شادم، سرود خوانم، بهر عيسی، خداوندم! )
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 هاشادان هستيم در عيسي، بشکسته آن زنجير

 زنجيرهای درد و لعنت و گناه

 محبّت او در ماست، آزادی از آن ماست

 گر بمانيم در اتحاد با عيسي

 عشق تو بی نظير است، نام تو چه عجيب است

 ای فروغ پر جالل، نورت زدایت مالل

 روح تو هادی ماست، شادیت قوّت ماست

 پرستش از آن توست، ای عيسی بهترین دوست

 نجات يافتم در عيسيهالک بودم در گناه، 

 طاهر ساخته تمام وجودم را

 سرايم با پيروزی، سرودهای شادماني

 حمدش گويم، نامش را برافرازم

 عشق تو بی نظير است، نام تو چه عجيب است

 دایت ماللای فروغ پر جالل، نورت ز

 روح تو هادی ماست، شادیت قوّت ماست

 پرستش از آن توست، ای عيسی بهترین دوست
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 شادم به جهان چون اعتبارم عيساست

 مهتاب به شب تيره و تارم عيساست

 مستم که من از روح خدا سر  وقتي

 به سرور، افتخارم عيساست  باني

 شنود  طلبم صدای من مي  تا مي

 حاضر شده پيوسته کنارم عيساست

 تاب رود بي  آندم که قرار از دل

 تسکين بدهد، صبر و قرارم عيساست

 ساماني غربت و بيچون درد غم 

 ریزد به دلم همدم و یارم عيساست
 من ز جفا سر به گريبان باشم  گر

 هادی به جهان، ز بهر کارم عيساست

 آنگه که هراس لرزه آرد به دلم

 ملجا، اميد، اقتدارم عيساست

 شود خم پشتم از رنج به زمانه چو

 شافي به دلم، به حال زارم عيساست

 اوستآنکو که نجات بهر هر کس از 

 ياری که به جان کشيده بارم عيساست

 هنگام رها شدن ز جسم فاني

 (2آنکس که برد سوی دیارم عيساست )
 باني به سرور افتخارم عيساست

 آنکس که برد سوی ديارم عيساست
 (ادريس-پور ناتان رستم :شعر: بهي/سرايندگان)
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 آييم کنان، سرود خوانان، سپاس گويان، به حضور عيسي مي )شادی

 (2گردِ او، حلقه زنيم، با دف و رقص، نام عيسي را برافرازيم( ) بر

 ما هست یاورِ ،ما، قدّوس اسرائيل ما، شاه و سرورِ )او هست رهبرِ

 (2با تو بمانم( ) ،خواهم تا ابد ای نيکو شبانم، پادشاهِ جانم، می

 آييم کنان، سرود خوانان، سپاس گويان، به حضور عيسي مي شادی

 حلقه زنيم، با دف و رقص، نام عيسي را برافرازيمبر گردِ او، 

 ما ما، قدّوس اسرائيل، هست یاورِ ما، شاه و سرورِ )او هست رهبرِ

 (2خواهم تا ابد، با تو بمانم( ) ای نيکو شبانم، پادشاهِ جانم، می

 ای نيکو شبانم، پادشاهِ جانم، ميخواهم تا ابد، با تو بمانم

 ما ما، قدّوس اسرائيل، هست یاورِ ما، شاه و سرورِ او هست رهبرِ

 خواهم تا ابد، با تو بمانم ای نيکو شبانم، پادشاهِ جانم، می

 

 

 

 

 
 

 دريا :سراينده
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 ،کنيد ای فرزندانشادی )

 آسمانی در آسمان چون پدرِ

 (2) (است او و هم بر زمينحاکم 

 ما، قادر است نامش خدای ما در ميانِچون 

 سرودهايش مرا پوشاند، ماتم مرا پايکوبي سازدبا 

 ،کنيد ای فرزندانشادی )

 آسمانی در آسمان چون پدرِ

 (2) (است او و هم بر زمينحاکم 

 در نزد دشمنان، صخرۀ نجاتي ملجاي

 خرامد جالل بر نامش ، در ميان ما، ميکليساشاه 

 ،کنيد ای فرزندانشادی )

 آسمانی در آسمان چون پدرِ

 (2) (است او و هم بر زمينحاکم 

 (2) و هم بر زمين
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 شاديم در منجي دنيا م و شاديم در خداوند عيسي شاديم وشادي -1

 شاديم و شاديم در تولد او

 (2شادیم و شادیم در مسيح عيسی )
 

 متجلي شدهبره خدا متولد شده نور الهي  -2

 روح خدا آمد بين انسانها

 (2کلمه خدا مجسم شده )
 

 خدا نورش بر انساني تابيده اسم او را عمانوئيل ناميده -3

 تولد شد نور و بگريخت تاريکي

 (2راستی اینک نمایان شده ) راه و
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 شادی ميکنم غمي ندارم

 رود ميخوانم از دل و جانمس

 شادی ميکنم غمي ندارم

 ميخوانم از دل و جانمرود س

 خداوند بزرگ نيک و عادل)

 (2( )بت مهر و قدرتحپر از م
 شادی ميکنم غمي ندارم

 ميکنم از دل و جانم صمن رق

 شادی ميکنم غمي ندارم

 ميکنم از دل و جانم صمن رق

 

 
 

 

 سرود تاجيکي
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 کنم، غمی ندارم )شادی می

 (2خوانم از دل و جانم( ) سرود می

 خداوند بزرگ! بله

 نيکو عادل! بله

 پر از محبت، مهر و قدرت

 خداوند بزرگ! بله

 نيکو عادل! بله

 کنم، غمي ندارم شادی مي

 کنم، از دل و جانم من رقص مي

 خداوند بزرگ! بله

 نيکو عادل! بله

 )پر از محبت، مهر و قدرت

 خداوند بزرگ! بله

 (2نيکو عادل! بله( )

 
 

 سرود تاجيکي
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 ،شادی نمایيم ،)شادی نمایيم

 (2( )!شادی نمایيم با عيسی
Shadi næmayim, shadi næmayim, 

Shadi næmayim ba Isa! (2) 
 ،مسح نمود با روحش عيسي

 !ام را لبريز نمود کاسه

 ،حضورش همواره با ما

 !صفا ،بخشيده نيکويي

Mæs nemud ba ruhæsh Isa, 

Læbriz nemud kasehæm ra! 

Hozuræsh hæmvareh ba ma, 

Bækhshideh nikuyi, sæfa! 

 ،شادی نمایيم ،)شادی نمایيم

 (2( )!شادی نمایيم با عيسی
Shadi næmayim, shadi næmayim, 

Shadi næmayim ba Isa! (2) 
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 (2) !هللوياه ،جالل :مالک هستي ،شاه شاهان -1
 

 (2) !هللویاه ،خداوند قدیر ،عيسی
 

 (2) !هللوياه ،جالل :اميد حيات ،نور جهان -2
 

 (2) !هللویاه ،خداوند قدیر ،عيسی
 

 (2) !هللوياه ،جالل :مظشبان اع ،منجي عالم -3
 

 (2) !هللویاه ،خداوند قدیر ،عيسی
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 (2) !هللوياه ،حمدت ،منجيم عيسي ،شاه شاهان
Sha-he Sha-han Mon-jee-am Isa, Hæmdæt, Hæle-luyah (2) 

 

(King of Kings, and Lord of Lords, 

Glory, hallelujah!) (2) 
 

 

 (2) !هللوياه ،حمدت ،شاه شاهان ،عيسي
Isa Sha-he Shahan Hæmdæt, Hæle-luyah (2) 

 

(Jesus, prince of peace, 

Glory, hallelujah) (2) 
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 شک نکن، تو به خداوند، شک نکن؛ )شک نکن، تو به عيسایم، شک نکن

 (2او( )شک نکن، بيا ببين حضورِ ؛ شک نکن، خود را بسپار به دستِ او
 شک نکن، تو به خداوند، شک نکن؛ شک نکن، تو به عيسايم، شک نکن

 آن خداوندی که جان داده به ما؛ آن خداوندی که رحم کرده به ما

 شک نکن، تو به خداوند، شک نکن؛ )شک نکن، تو به عيسایم، شک نکن

 (2او( )شک نکن، بيا ببين حضورِ ؛ شک نکن، خود را بسپار به دستِ او
 رحمِ تو ای پدرِ ارض و سما؛ شد تسلّي بر تن و روانِ ما

 بيا خود را بسپار، به دست او؛ بيا دستت بده به دستِ او

 شک نکن، تو به خداوند، شک نکن؛ )شک نکن، تو به عيسایم، شک نکن

 (2) او(شک نکن، بيا ببين حضورِ ؛ شک نکن، خود را بسپار به دستِ او
 عيسي را از وجودت بطلب؛ عيسي را از قُلوبت بطلب

 شک نکن، تو به عيسايم، شک نکن؛ شک نکن، تو به خداوند، شک نکن

 شک نکن، تو به خداوند، شک نکن؛ )شک نکن، تو به عيسایم، شک نکن

 (2او( )شک نکن، بيا ببين حضورِ ؛ شک نکن، خود را بسپار به دستِ او
(Shak nakon, to be Isaayam, shak nakon; Shak nakon, to be Khodaavan, shak nakon 

Shak nakon, khod raa bespaar be daste Oo; Shak nakon, biyaa bebin hozore Oa) (2) 
Shak nakon, to be Khodaavan, shak nakon; Shak nakon, to be Isaayam, shak nakon 

Aan Khodaavandi ke jaan daade be maa; Aan Khodaavandi ke rahm karde be maa 
(Shak nakon, to be Isaayam, shak nakon; Shak nakon, to be Khodaavan, shak nakon 

Shak nakon, khod raa bespaar be daste Oo; Shak nakon, biyaa bebin hozore Oa) (2) 
Rahme to ay Pedare arz o samaa; Shod tasalli bar tan o ravaan maa 

Biya khod raa besepaar, be daste Oo; Biya dastet bedeh be daste Oo 
(Shak nakon, to be Isaayam, shak nakon; Shak nakon, to be Khodaavan, shak nakon 

Shak nakon, khod raa bespaar be daste Oo; Shak nakon, biyaa bebin hozore Oa) (2) 
Isaa raa az vojodat betalab; Isaa raa az gholobat  betalab 

Shak nakon, to be Isaayam, shak nakon; Shak nakon, to be Khodaavan, shak nakon 

(Shak nakon, to be Isaayam, shak nakon; Shak nakon, to be Khodaavan, shak nakon 

Shak nakon, khod raa bespaar be daste Oo; Shak nakon, biyaa bebin hozore Oa) (2) 
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 .شکر خدا را بهر کار عظيمش، دنيا را دوست داشت و بخشيد فرزندش -1

 .راه حيات باز شد بهر همگان جانش را فدا کرد بهر گناهان؛

 !جالل باد بر نامش، دنيا بيدار شود

 !جالل باد بر نامش، همه شادان شوند

 ،همگی بسوی خداوند آیيد

 !ر کار عظيمششکر کنيد از به
 

 

 .نجات کامل پاکي گناهان، خداوند بخشيده به ايمانداران -2

 .بخشد وبه کند، همان لحظه خدا او را ميگناهکارترين شخص تا ت

 !جالل باد بر نامش، دنيا بيدار شود

 !جالل باد بر نامش، همه شادان شوند

 ،همگی بسوی خداوند آیيد

 !شکر کنيد از بهر کار عظيمش
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 (2خدا را ای جانم )شکر کن 
 شفا دهد همه دردهايت

 

 

 آمرزد گناهانت را

 شکر کن خدا را ای جانم
 

* * * * * 
 

Come and bless the Lord, O my soul (2) 

He will heal our diseases 

 

He will forgive all our sin 

Come and bless the Lord, O my soul 
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 من روحت دميدی، بر ظلمتِ؛ شکرت خدايم، ای پادشاهم

 محبوب جانم، ای پادشاهم؛ آشِکار کردی، عشق و صفايت

 عقلم قدرتم دادی، مافوقِ؛ بر من دميدی، روح خدايي

 اعتمادم است، بر تو خدايم؛ تو پادشاهي، بر قلب و جانم

 تو پادشاهم، ملجای جانم؛ عيسی خدایم، عيسی خدایم
 راستي، دادی شفايمتو راه و ؛ شکرت کنم من، ای پادشاهم

 تويي حياتم، ملجای جانم؛ تويي نجاتم، ای پادشاهم

 دارم، عيسي خدايم دوستت مي؛ دارم، ای پادشاهم دوستت مي

 قلبم نثارت، ای پادشاهم؛ سرودی تازه، بهرت سرايم

 عيسی خدایم، عيسی خدایم؛ تو پادشاهم، ملجای جانم
 دادی شفايمشکرت کنم من، ای پادشاهم؛ تو راه و راستي، 

 تويي نجاتم، ای پادشاهم؛ تويي حياتم، ملجای جانم

 دارم، عيسي خدايم دارم، ای پادشاهم؛ دوستت مي دوستت مي

 سرودی تازه، بهرت سرايم؛ قلبم نثارت، ای پادشاهم

 عيسی خدایم، عيسی خدایم؛ تو پادشاهم، ملجای جانم
Shokrat Khodaayam, Ay paadeshaaham; ruhat dameede va zolmaat e man 

Aashekaar kardee, eshgh o safaayat; mahboobe jaanam ay paadeshaaham 

Bar man damidee, ruhe khodaayee; godratam daadee, maafughe aghlam 

To paadeshaahi, bar ghalb o jaanam; etemaadam ast, bar to khodaayam 

Eesa Khodaayam, Eesa Khodaayam; to paadeshaaham, maljaaye jaanam 

Shokrat konam man, Ay paadesaaham; to raah o raastee, daadee shafaayam 

Toee nejaatam, Ay paadeshaaham; toee hayaatam, maljaaye Jaanam 

Dustat meedaaram, Ay paadeshaaham; Dustat mee daraam, Eesa Khodaayam 

Sorudee taze, behrat saraayam; ghalbam nesaarat, Ay paadeshaaham 

Eesa Khodaayam, Eesa Khodaayam; to paadeshaaham, maljaaye jaanam 

Shokrat konam man, Ay paadesaaham; to raah o raastee, daadee shafaayam 

Toee nejaatam, Ay paadeshaaham; toee hayaatam, maljaaye Jaanam 

Dustat meedaaram, Ay paadeshaaham; Dustat mee daraam, Eesa Khodaayam 

Sorudee taze, behrat saraayam; ghalbam nesaarat, Ay paadeshaaham 

Eesa Khodaayam, Eesa Khodaayam; to paadeshaaham, maljaaye jaanam 
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 .تو بر کليسايت قدوسِ روحِ عطايايت، بارشِ شکرت کنيم ای خداوند بهرِ -1
 .مشتاقت را از هر خطا بزدود سما همچو آتش مشتعل بنمود، شاگردانِ قدرتِ

 ؛ات وعده آخر را خواهيم بر طبقِ بارانِ)

 (2( )!با روحت یتجهيز نما کليسایت از اعل
 

 !ر تشنهه هتوست ب حِرو آن الزامِ ۀيار فزون گشته، چارجهان بس گناه و عصيانِ -2

 !محبتت بادلها  روحت، آنگه شفا ده زخمِ يرِسخت با شمش ريش نما قلبهایدل

 ؛ات وعده آخر را خواهيم بر طبقِ بارانِ)

 (2( )!با روحت یتجهيز نما کليسایت از اعل
 

 !ی روحت در هر جاعيسی، با هدايت و تسلّ امداد نما ای خداوند اندر رهِ -3
 !عيسی شوم کامل چون او هر دم ام، تا شبيهِ تشنه ا هر روزه اين وجودِتقديس نم

 ؛ات وعده آخر را خواهيم بر طبقِ بارانِ)

 (2( )!تجهيز نما کليسایت از اعال با روحت
 

 

 

 

 

 

 
 23 :2يوئيل 

Joel 2:23 
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 شکرت گويم ای مسيحم، که بخشيدی گناهم

 (2)از ياد بردی گناهانم، شادی دادی در قلبم 

 شوقی عظيم در دل دارم، گمشدگان را بجویم،

 (2)مژدۀ نجات او را، به هر کس اعالم نمایم 

 بسياری از مردمان، در وادی گناهند

 (2)مضطرب و سرگردانند، پي آب حياتند 

 شوقی عظيم در دل دارم، گمشدگان را بجویم،

 (2مژدۀ نجات او را، به هر کس اعالم نمایم )

 اش را رسانيد امر عيسي را بشنويد، مژده

 (2)ی چشمه آوريد تشنگان را سيراب سازيد، سو

 شوقی عظيم در دل دارم، گمشدگان را بجویم،

 (2مژدۀ نجات او را، به هر کس اعالم نمایم )
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 شَلوم ای عزيزان، در مسيح شَلوم

 شَلوم قوم خدا شَلوم شَلوم

 ا شادیِ در روح، با لبخند و سرود)ب

 (2گوييم شَلوم، شَلوم، شَلوم( ) به هم

 (2) ل لل، للل، لل لللل لل، لل لل، لل لل، لل 

 اندستها برافرازيم، با روح و ايم

 در باد و طوفانها شَلوم شَلوم

 ا، با شادی سرائيم)همه ملّته

 (2مين شادی کند، شَلوم، شَلوم( )ز

 (2لل لل، لل لل، لل لل، لل لل، لل لل، لل لل )
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 Songs: Shin - ش: سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 شاد است شاد است   

  .2 شاد باش ای روح خدا همراه توست   

  .3 شاد شادم، سرود خوانم،   

  .4 شادان هستيم در عيسي   

  .5 شادم به جهان، اعتبارم عيساست   

  .6 کنان، سرود خوانان شادی   

  .7 کنيد، ای فرزندانشادی    

  .8 شاديم و شاديم در خداوند عيسي شاديم و شاديم در منجي کي نلسون  

  .9 غمي ندارمشادی ميکنيم،  تاجيکي  

  .11 شادی ميکنيم، غمي ندارم تاجيکي  

  .11 شادی نماييم شادی نماييم   

  .12 شاه شاهان مالک هستي جالل هللوياه   

  .13 شاه شاهان منجيم عيسي حمدت هللوياه   

  .14 شکر خدا را بهر کار عظيمش؛ انگليسي ط. ميکائيليان 

  .15 شکر کن خدا را ای جانم   

  .16 شکرت خدايم، ای پادشاهم   

  .17 شکرت کنيم ای خداوند بهر عطايايت   

  .18 شکرت گويم ای مسيحم   

  .19 شالوم ای عزيزان، در مسيح شَلوم   
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