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 اليق تويی اليق . . . . . پادشاه خداوند تويی اليق
 

 قدوس تويی قدوس پادشاه خداوند حمدت گويم
 

 قدوس تويی قدوس . . . . . پادشاه خداوند تويی قدوس
 

 قدوس تويی قدوس پادشاه خداوند حمدت گويم
 

 عيسی تويی عيسی . . . . . پادشاه خداوند تويی عيسی
 

 ند حمدت گويمعيسی تويی عيسی پادشاه خداو
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 .تا آوارگان را هدايت کنم ،مرا هم بفرست ،ای خداوند لبيک -1

 .ها نيز درخشان باشمدر تاريکي ،حيات به تشنگان رسانم آبِ
1- Læbeyk ey khodavænd mæra hæm befrest, Ta avarekan ra hedayæt konæm 

Abe hæyat beh teshnegan resanæm, Dær tariki ha niz derækhshan bashæm 

 .مرا خوانی که بروم ،شنوممی ،صدايت را

 !مرا، مرا ،ای خداوند !مرا بفرست ،فرمان برم

 !من ای منجی عزيزِ
Sedayæt ra mi shenævæm mæra khani keh berævæm 

Færman bæræm mæra befrest ey khodavænd mæra, mæra 

Ey monjiye æzize mæn 

 .آفتاب حصاد پيش از غروبِ بهرِ ،بفرست مرا هم ،ای خداوند لبيک -2

 .رويت ببينم ،سويت پرواز کنم ،يک روز رود خورشيد زندگيم
2- Læbeyk ey khodavænd mæra hæm befrest, Bæhre hesad pish æz ghorube aftab 

Yek ruz rævæd khorshide zendegiyæm, Suyæt pærvaz konæm ruyæt bebinæm 

 .خوانی که بروممرا  ،شنوممی ،صدايت را

 !مرا، مرا ،ای خداوند !مرا بفرست ،فرمان برم

 !من ای منجی عزيزِ
Sedayæt ra mi shenævæm mæra khani keh berævæm 

Færman bæræm mæra befrest ey khodavænd mæra, mæra 

Ey monjiye æzize mæn 

 .تا نيروی ظلمت درهم بشکنم ،مرا هم بفرست ،ای خداوند لبيک -3

 .کالمت از دلم جوشان ۀچشم ؛ات يکسر بپوشانرهبا زمرا 
3- Læbeyk ey khodavænd mæra hæm befrest, Ta niruye zolmæt dær hæm beshkænæm 

Mæra ba zereh-æt yeksær bepushan, Cheshmeh kælamæt æz del o jushan 

 .مرا خوانی که بروم ،شنوممی ،صدايت را

 !مرا، مرا ،وندای خدا !مرا بفرست ،فرمان برم

 !من ای منجی عزيزِ
Sedayæt ra mi shenævæm mæra khani keh berævæm 

Færman bæræm mæra befrest ey khodavænd mæra, mæra 

Ey monjiye æzize mæn 
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 لحظه به لحظه دهم شهادت

 عشق به دنيا دور از صداقت

 شادان نبودم تا وجودم شد فدايم

 م من کنارتترسم چون آياز مرگ نمی

 تسخير کنم هر قدرتی را من بنامت

 هر آه و ناله راه و چارهتو 

 غم وجود ندارهدر عالم تو 

 (2بودن در آغوشت مسيح چه حالی داره )
 مهر تو بر من همتا نداره

 ستايش تو شادی مياره

 (2بودن در آغوشت مسيح چه حالی داره )
 جاری شو بر ما االقدسروح

 ا رابشکن و بردار هر نفس م

 تا پاک به درگاهت بيابيم ای خدايا

 (2شکرا که مهمان دل ما است مسيحا )
 هر آه و نالهتو راه و چاره 

 در عالم تو غم وجود نداره

 (2بودن در آغوشت مسيح چه حالی داره )
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 لحظه به لحظه دهم شهادت

 تحارعشق به دنيا دور از ص

 از آنتشادان نبودم تا وجودم شد 

 ون آيم من کنارتترسم چاز مرگ نمی

 تسخير کنم هر قدرتی را من بنامت

 هر آه و ناله ۀراه و چارتو 

 در عالم تو غم وجود نداره

 (2ی داره )شوقت مسيح چه حضوربودن در 
 مهر تو بر من همتا نداره

 رهآستايش تو شادی مي

 (2ی داره )شوقت مسيح چه حضوربودن در 
 جاری شو بر ما آ القدسروح

 ما را قصن بشکن و بردار هر

 تا پاک به درگاهت بيابيم ای خدايا

 (2ست مسيحا )هشکرا که مهمان دل ما 
 هر آه و ناله ۀتو راه و چار

 در عالم تو غم وجود نداره

 (2ی داره )شوقت مسيح چه حضوربودن در 
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 Songs: Lam - ل :سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 داوند تويی اليقيق. . . پادشاه خاليق تويی ال   

  .2 لبيک ای خداوند مرا هم بفرست  داود طوماس عربی

  .3 لحظه به لحظه دهم شهادت   

   .4 جديد-لحظه به لحظه دهم شهادت   
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