
Persian Hymn Book (Mim) Page 1              PWO-USA-2002                                    :م سرودنامه فارسی  

Persian World Outreach, Inc.   Web Page: www.persianwo.org      خدمات جهانی فارسی زبان 

 (2پرستيم چون او اليق پرستش است ) ما او را می -1

 )هوشيعانا برکت بر نام او

 (2) (برکت بر نام او که نامش عظيم است
 

 (2ستاييم چون او اليق ستايش است ) ما او را می -2

 )هوشيعانا برکت بر نام او

 (2برکت بر نام او که نامش عظيم است( )
 

 (2يق مبتت است )داريم چون او ال ما او را دوست می -3

 )هوشيعانا برکت بر نام او

 (2برکت بر نام او که نامش عظيم است( )
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 ما پيروز خواهيم شد. ما پيروز خواهيم شد -1

 ما پيروز خواهيم شد؛ در خـــــداونـــــد

 در دل ايمان دارم؛ يقين دارم

 ما پيروز خواهيم شد، در خـــــداونـــــد
 نداريم. ما هيچ ترس نداريم ما هيچ ترس -2

 ما هيچ ترس نداريم؛ در خـــــداونـــــد

 در دل ايمان دارم؛ يقين دارم

 ما پيروز خواهيم شد، در خـــــداونـــــد
 ما متبد هستيم. ما متبد هستيم -3

 ما متبد هستيم؛ در خـــــداونـــــد

 در دل ايمان دارم؛ يقين دارم

 ــداونـــــدما پيروز خواهيم شد، در خـــ
 ما آرامش داريم. ما آرامش داريم -4

 ما آرامش داريم؛ در خـــــداونـــــد

 در دل ايمان دارم؛ يقين دارم

 ما پيروز خواهيم شد، در خـــــداونـــــد
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 (2از ياد ميتريم، غمهای دوران ) ؛ما در مسيبيم، شادان و خندان

 شيطان در ذهن ما نيست، افکارِ

 (2نيکان ) در جمعِو در صف عشق، رُ

 او را ستاييم، شاگرد اوييم

 فرزند اوييم، فرزند اوييم ،شکرم پدر را
 (2بر من عطا کرد، نجات و ايمان ) ؛درخواست کردم، گنجم بتخشد

 ر من سپر کردبَ ،خون مسيح را

 (2شيطان ) از شرِّ ،ورم هميشهدُ

 او را ستاييم، شاگرد اوييم

 اوييم فرزند اوييم، فرزند ،شکرم پدر را

 فرزند اوييم، فرزند اوييم
Maa dar maseeheem shaadaan o khandand, az yaad meebareem, ghamhaaye doraan (2) 

Dar zehne maa neest, afkaare- shetaan 

Ro dar sa-fe eshgh, dar jame neekaan (2) 

Oo raa setaayeem, shaagerde-oo-yeem 

Shokram pedar raa, farzande-oo-eem, farzande-oo-eem 
 

Dar-khaast kardam, Ganjam bebakhshad, bar man ataa-kard, nejaat o eemaan (2) 

Khoun maseeh raa, bar man separ kard 

Dooram hameeshe, az sharr-e-sheataan (2) 

Oo raa setaayeem, shaagerde-oo-yeem 

Shokram pedar raa, farzande-oo-eem, farzande-oo-eem 

farzande-oo-eem, farzande-oo-eem 
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 ما را اميدی در دل درخشد، اميد برگشتن رب

 

 های رب ايمان به وعده ،ما را ايمانی است که عيسی بخشد

 

 تا ملتهای دور دست، ميدانيم وقت آنست

 

 هللو! مسيح شاهست، برخيرند و بر کشند

 

 ما را اميدی در دل درخشد، اميد برگشتن رب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We Have This Hope 
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 آسمان و زمينيم خداوندِ ما سربازانِ

 نشينيم از پا نمی ،خداوند عيسی نامِ بهرِ

 هم با ماست ادخ آسمانیِ لشگرِ سردارِ)

 (2) (گوييم هللو هللوياه او می با فرمانِ

 پيروزيم با نام خداوندمان عيسی)

 (2) (مان عيسی با نام شاه مپيروزي
 

 آسمان و زمينيم خداوندِ ما ايلچيانِ

 رسانيم را بگوشها میپدرمان  سخنانِ

 جالل يابد هميشهما  خواهيم او در ميانِ می)

 (2) (عيسی برای خود بيابدخداوند  ودرا خ ناجيانِ

 شيطان را هایِ ريزيم قلعه میفرو )ما 

 (2) (خداوند عيسی پيروزيم با نامِ
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 خداوند؛ با هم ديگه اينجا نشستيم عزيزهِ ما که در نامِ

 مسيح، پيمان بتستيم پاکِ با خونِ دستامون رو حلقه کرديم؛

 ما نشستی ای که از رازِ دلِ ما بی ختر؛ در ميانِ

 مسيح؛ بچش بتين که جاودانه، زنده هستی از تن و جامِ

 هللويا، هللويا، دوستش داريم؛ هللويا، هللويا، ايمان داريم

 آيد او می، دوستم دارد؛ هللويا، هللويا، هللويا، هللويا
 لتامون پُرِ از روحِ خدا مملو و سرشارهای ق گوشه گوشه

 چشمۀ کالمش شده پُر بار های زندگيمون؛ پایِ شاخه شاخه

 سپاريم بَد ره می یدنيا که در کشتی طوفان زدۀما 

 های نيستی نداريم پاکِ مسيح هراسی؛ از صخره با روحِ

 هللويا، هللويا، دوستش داريم؛ هللويا، هللويا، ايمان داريم

 آيد او می ،دوستم دارد؛ هللويا، هللويا ،اهللويا، هللوي
 گيريم دستهای هم ديگرو تو دستامون سوی آسمون می

 گيريم ايم؛ زندگی رو از او می چشمامون رو توی ابرها دوخته

 روزی هستيم که؛ مسيح ز آسمون بياد دوباره به اميدِ

 تا من و تو رو در آغوشش؛ ز درد و رنج و مبنت در بياره

 يا، دوستش داريم؛ هللويا، هللويا، ايمان داريمهللويا، هللو

 آيد او می ،دوستم دارد؛ هللويا، هللويا ،هللويا، هللويا

 هللويا، هللويا، دوستش داريم؛ هللويا، هللويا، ايمان داريم
Maa ke dar naame azize Khodaavand; baa ham dighe injaa neshasteem 

Dastaamoon ru halghe kardeem; baa khune paake Masih, paymaan bebasteem 

Ay ke az raaze dele maa bi khabar; dar miyaane maa neshasti 

Az tan o jaame Masih; bechesh bebeen ke jaavedaane, zende hasti 

Halleluiah, Halleluiah, dostash daareem; Halleluiah, Halleluiah, Imaan daareem 

Halleluiah, Halleluiah, dostam daarad; Halleluiah, Halleluiah, Oo miaayed 
Ghoshe ghoshe-haaye ghalbaamoon pore az rohe Khodaa mamlo o sarshaar 

Shaakhe shaakhe-haaye zendegheemoon; paaye cheshme-e kalaamash shode pur baar 

Maa ke dar keshtee tufaan zade-e dunyaaye bad rah misepaareem 

Baa ruhe paake Masih haraasi; az sakhre-haye nistee nadaareem 

Halleluiah, Halleluiah, dostash daareem; Halleluiah, Halleluiah, Imaan daareem 

Halleluiah, Halleluiah, dostam daarad; Halleluiah, Halleluiah, Oo miaayed 
Dasthaaye ham dighero to dastaamoon soye aasemoon mighirim 

Cheshmaamoon ro toye abraa dokhte-eim; zendeghi ro as Oo mighireem 

Be omide ruzi hasteem ke; Masih ze aasemoon beyaad dobaare 

Taa man o tu ru dar aaghooshesh; ze dard o rangh o mehnat dar biare 

Halleluiah, Halleluiah, dostash daareem; Halleluiah, Halleluiah, Imaan daareem 

Halleluiah, Halleluiah, dostam daarad; Halleluiah, Halleluiah, Oo miaayed 

Halleluiah, Halleluiah, dostash daareem; Halleluiah, Halleluiah, imaan daareem 
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 ما گوسفندان گله خداييم -1

 عيسی شتان ماست، عيسی شتان ماست

 او آب حيات است، هر که از او نوشد

 گردد گردد، تشنه نمی تشنه نمی

 عيسی منجی ماست، عيسی اميد ماست

 عيسی پاداش ماستعيسی دلخواه ماست، 
 های او حقيقيست، ما شاخهاو تاک  -2

 پدر باغتان است، پدر باغتان است

 گردد هر که در او باشد، هالک نمی

 يابد بلکه حيات يابدبلکه حيات 

 سی منجی ماست، عيسی اميد ماستعي

 عيسی دلخواه ماست، عيسی پاداش ماست
 هاما گمشده بوديم اندر تاريکي -3

 تا که عيسی آمد نورش تابيد بر ما

 حاال در نور هستيم شادان و سر مستيم

 تا وقت ظهورش منتظرش هستيم

 عيسی منجی ماست، عيسی اميد ماست

 عيسی دلخواه ماست، عيسی پاداش ماست
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 (2مسيحی هستيم او را ميپرستيم ) ام

 (2، حمدش سراييم )ختيها او را ميپرستيم، در شاديهادر س

 

 ت بيا با همديگه تا او را خوانيمای دوس

 ا فيض او در قلتمان شادان بمانيمب

 ها را باهم بگيريم او را بپرستيمدست

 در رنج و در شادی خود در او بمانيم

 (2) مسيحی هستيم او را ميپرستيم ما

 (2، حمدش سراييم )ختيها او را ميپرستيم، در شاديهادر س

 

 روح بيا بهرش بجنگيم ای هم سپاه با

 قوتش پيروز بمانيم در اتباد و

 ود و آهنگ بخوانيم او را بسراييمسر

 در کار و در خدمت او امين بمانيم

 (2مسيحی هستيم او را ميپرستيم ) ما

 (2، حمدش سراييم )اختيها او را ميپرستيم، در شاديهدر س
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 ی نهرهای آب جان من مشتاق تو است.مانند آهو برا -1

 ستايمت. تو تنها آرزوی جان منی می

 شوم تسليم؛ تنها میی، به تو تو تنها قوتم هست

 .ستايمت تنها تو آرزوی قلب منی می
 

 .تو رفيق و برادرم هستی با اينکه شاهمی -2

 .دارم دنيايم تويی من تو را بيش از هر چه دوست می

 شوم تسليم؛ ی، به تو تنها میتو تنها قوتم هست

 .ستايمت تنها تو آرزوی قلب منی می
* * * * * 

1- As the dear panteth for the water, so my soul longeth after thee. 

You alone are my heart’s desire and I long to worship Thee. 

 

You alone are my strength my shield; 

To you alone may my spirit yield. 

 

2- You alone are my heart’s desire and I long to worship Thee. 

 

You alone are my strength my shield; 

To you alone may my spirit yield. 
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 مبتتت ای پدر پر کرد قلتم را

 حيات بدون نورت پوچ است در هر جا
 

 در در آغوش گير نگذار تنهايممرا پ

 با اعتماد روز و شب بسويت آيم
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 محبوب ، عیسایِتو شنیدم تِمحبّ)
 (2( )گفتی تو را آمرزیدم، از تو یابم نور

 (4ايم، وارثِ عيسی ) فرزندِ خدا گشته
 ام عیسی، چشمۀ آبی )در قلبِ تشنه

 (2ام، نان حیاتی( ) بهرِ قلبِ گرسنه
 ها، شادی نمایید ها و تشنه )گرسنه

 (2عیسی یگانۀ خداست، ایمان آورید( )
 نمایی )اشکِ گناهکار را عیسی، پاک می

 (2بخشی( ) قلبِ شکسته را عیسی، شفا می
 )در برِ خود گیرد عیسی، گمشدگان را

 (2شبانی نماید عیسی، افتادگان را( )
 ام )صلیبِ تو را در قلبم، برافراشته

 (2ام( ) ردهقربانیهایی جانم را، تقدیم ک

 القدس، نيازِ ما را )بپذير با روح

 (4از روحِ خود لبريز نما، شفا ده جان را( )
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 .خدا بس عظيم است، چون نهری جوشان و خروشان است مبتتِ -1

 .الهی آورد اميدِ وزد چون نسيم بهاری، می می
1- Mohæbæte Khoda bæs æzim æst, Chon næhri jushan o khorushan æst. 

Mi væzæd chon næsime bæhari, Mi aværæd omide elahi. 

 .نجات )گر نباشد اين محبت، ما را نيست اميدِ

 (2) .(ما فدا که بر صليب شد بهرِ ،حيات است عيسی اميدِ
(Gær næbashæd in mohæbæt, Ma ra nist omide nejat. 

Omide hæyat æst Eesa, Keh bær sælib shod bæhre ma fæda.) (2) 

 .خود را فدای گناهکاران کرد ؛مسيح نخست ما را مبتت کرد -2

 !کن، قلتت را سخت مای گنهکار "!را مصلوب کناو " ند:فرياد ميزد
2- Mæsih nækhost ma ra mohæbæt kærd; Khod ra fædaye gonæhkaran kærd. 

Færyad mizædænd: “U ra mæslub kon!” Ey gonæhkar, ghælbæt ra sækht mækon! 

 .نجات )گر نباشد اين محبت، ما را نيست اميدِ

 (2) ما فدا.( عيسی، که بر صليب شد بهرِ حيات است اميدِ
(Gær næbashæd in mohæbæt, Ma ra nist omide nejat. 

Omide hæyat æst Eesa, Keh bær sælib shod bæhre ma fæda.) (2) 

 ؛قلتت را کوبم هر روز درِ نزد من بيا، می"ت: مسيح گويد -3

 "!قلتت را بگشا، تا يابی نجات رايگان را ،خير مکنأت
3- Mæsih guyæd: “Næzde mæn biya, Mikubæm hær ruz dære ghælbæt ra; 

Tækhir mækon, ghælbæt ra begosha, Ta yabi nejate rayegan ra!” 

 .نجات )گر نباشد اين محبت، ما را نيست اميدِ

 (2) ما فدا.( صليب شد بهرِ عيسی، که بر حيات است اميدِ
(Gær næbashæd in mohæbæt, Ma ra nist omide nejat. 

Omide hæyat æst Eesa, Keh bær sælib shod bæhre ma fæda.) (2) 
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 ،در صليب عيسیمبتت خدا،  -1

 ،فيض او در جهانبهر من شد عيان، 

 .تا بهرم بميردوقتی او را فدا کرد، 
 !)جالل بر نامش، برای فيضش

 (2) (!که بخشيد فرزندش آنقدر دوست داشت جهان را
 

 بر روی جلجتا، وقتی او ندا کرد: -2

 ؛نجاتم تضمين شد ".همه چيز تمام شد"

 !در وجودم مهر شد نقشه الهی اش،

 )جالل بر نامش، برای فيضش!

 (2که بخشيد فرزندش!( ) آنقدر دوست داشت جهان را
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 ما یدر اردو، ريخته خداوند تِمبتّ

 ای ماخداوند، شاد شده دله از حضورِ

 نيماخو ما هم شاد و خندانيم، با هم سرود می

 عيسی، همديگر رو دوست داريم تِبا مبتّ

 محبّت، محبّت، محبّتِ خدا، تنها شعارِ ما فرزندانِ خدا

 چقدر خوب و شيرين است، با يکديگر جمع شويم

 با مبتّتِ عيسی، خدا را بسراييم

 رازيم، در حضورِ خداونددستها رو براف

 گوييم با هم يکصدا، دوستت داريم مسيبا

 محبّت، محبّت، محبّتِ خدا، تنها شعارِ ما فرزندانِ خدا

 مادر اردوی مبتّتِ خداوند، ريخته 

 ما خرامد بينِ ، میخدای مايهوه 

 ما حضورِ او آشکار است، به روی خيمۀ

 همه خوانيم يکصدا، جاللت باد مسيبا

 (2ت، محبّتِ خدا، تنها شعارِ ما فرزندانِ خدا )محبّت، محبّ
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 و آوازت را بشنوان،، چهره خود را بنما وی هستم. و من از آنِ، من است محبوبم از آنِ -1
 ای محبوبِ مؤمنان، ای عیسی!

Mæhbubæm æz ane mæn æst, Væ mæn æz ane vey hæstæm. Chehreyeh khod ra benæma, Væ avazæt ra beshnævan, 

Ey mæhbube momenan, ey Eesa! 

 (2) !جهانی تو تنها نورِ ای منجی آسمانی،

 !تو بی انتهاست محبتِ
Ey monjiye asemani, To tænha nure jæhani! (2) 

Mohæbæte to bi entehast! 

 خواند! مرا بنزدش می، با صدای دلنوازش کوبد؛ درِ قلبم را می من است، آواز محبوبِ -2
 !من است ی از آنِمحبوبم عیس

Avaze mæhbube mæn æst, Dære ghælbæm ra mi kubæd; Ba sedaye delnævazæsh, Mæra benæzdæsh mi khanæd! 

Mæhbubæm Eesa æz ane mæn æst! 

 (2) !جهانی تو تنها نورِ ای منجی آسمانی،

 !تو بی انتهاست محبتِ
Ey monjiye asemani, To tænha nure jæhani! (2) 

Mohæbæte to bi entehast! 
 

 !اندر این جهان محبوبی است، محبوبِ من برتر ز هر .اشتیاق وی بر من است، محبوبم و من از آنِ -3
 من است! محبوبم عیسی از آنِ

Mæn æz ane mæhbubæm o, Eshtiyaghe vey bær mæn æst. Mæhbube mæn bærtær ze hær, Mæhbubi æst ændær in jæhæn! 

Mæhbubæm Eesa æz ane mæn æst! 

 (2) !جهانی تو تنها نورِ ای منجی آسمانی،

 !تو بی انتهاست محبتِ
Ey monjiye asemani, To tænha nure jæhani! (2) 

Mohæbæte to bi entehast! 

 !تا ابد خاموش نشود، تو زیرا که محبتِ !نگین بر بازویت بگذار، مرا چون خاتم بر دل و -4
 !عیسی ای محبوبِ مؤمنان، ای

Mæra chon khatem bær del o, Negin bær bazuyæt bogzar! Zira keh mohæbæte to, Ta æbæd khamush næshævæd! 

Ey mæhbube momenan, ey Eesa! 

 (2) !جهانی تو تنها نورِ ای منجی آسمانی،

 !تو بی انتهاست محبتِ
Ey monjiye asemani, To tænha nure jæhani! (2) 

Mohæbæte to bi entehast! 
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 (2محتاجم من، محتاج تو، خداوندم، عيسی )

 ام را، تسليمت کنم، تسليم تو، ای عيسی زندگی

 قلب و جانم را، تقديمت کنم، تقديم تو، ای عيسی

 (2مشتاقم من، مشتاق تو، خداوندم، عيسی )

 ام را، تسليمت کنم، تسليم تو، ای عيسی زندگی

 تو، ای عيسیقلب و جانم را، تقديمت کنم، تقديم 

 (2محتاجم من، محتاج تو، خداوندم، عيسی )

 

 

 

 

 

 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book (Mim) Page 17              PWO-USA-2002                                    :م سرودنامه فارسی  

Persian World Outreach, Inc.   Web Page: www.persianwo.org      خدمات جهانی فارسی زبان 

 )مرا بخشيدی اميد و عشق، بخشيدی رهايی

 ((2برداشتی هر درد و غم، بخشيدی شادمانی )
 

 تابيدی نورت بر قلتم

 نهادی مبتت در من

 ور و شادیاکنون با سر

 خوانم برايت سرود می
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 ان!مردمان در اضطراب، نااميد و سرگرد

 !آيد ه جا صبتت از اين است که مسيح میهم

 همه در اندوه و درد، همه بی تاب و توان؛

 آيد! اند که مسيح می همه اين را شنيده

 آيد؛ آيد، مسيح می مسيح می

 آيد! خداوند محبت، مسيحم می

 آيد! آيد، مسيح می مسيح می

 آيد! خداوندم می
 

 باليای آسمانی فرو ريزد بر جهان؛

 رسيده، روز اندوه و فغان! روز داوری

 نگرند، شت سوی سما میمردمان با رعب و وح

 آيد! دانند که مسيبم می اين را همه میزيرا 

 آيد؛ آيد، مسيح می مسيح می

 آيد! خداوند محبت، مسيحم می

 آيد! آيد، مسيح می مسيح می

 آيد! خداوندم می
 

 اميد متارکی است بازگشت شاه جالل؛

 تا مسيح را بتينيم! آنگه ربوده خواهيم شد

 چه شادی جاودانی چه اميد چه رحمتی!

 آيد! خداوند و شاه شاهان سرور من می

 آيد؛ آيد، مسيح می مسيح می

 آيد! خداوند محبت، مسيحم می

 آيد! آيد، مسيح می مسيح می

 آيد! خداوندم می
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 !مژده بادا که نوشد سراسر جهان -1

 !گشته بيدار گيتی زخواب گران

 ؛ود رنگ رنگ آسمانبين چگونه ش

 !گه خنده بر بوستان ،گه کند گريه

 !زنده شد ، مرده بودبر طتيعت نگر

 .مهر تابنده شد در جهان پرتوِ

 ،آن مسيبی که از بهر ما بنده شد

 (2) !مرد و برخاست ما را رهاننده شد

 !مژده آمد که اينک قيامش بتين -2

 !باز شد تا ابد آسمان بر زمين

 ؛ش بيش از ايند قدرتموت ديگر نتُ

 ؟از چه باشم حزين ؟از چه ترسم دگر

 سر بر آر از افق، مهر تابان ما!

 !سان تازه گشته تن و جان ماه بين چ

 قتر خالی نگر، کار يزدان ما!

 (2) !اصل ايمان ما ،زنده عيسی بتين
 

 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book (Mim) Page 20              PWO-USA-2002                                    :م سرودنامه فارسی  

Persian World Outreach, Inc.   Web Page: www.persianwo.org      خدمات جهانی فارسی زبان 

 مژده بده عيسی آمد، آن هديۀ خدا آمد

 مژده بده عيسی آمد، منجی جانِ ما آمد
 ها آمد ۀ خدا آمد؛ آن نهرِ آبِ رایگان، از بهرِ تشنهمردمان، آن برّ بهر نجاتِ

 مژده بده عيسی آمد، با مهر و با صفا آمد

 مژده بده عيسی آمد، يعنی خدا با ما آمد
 ها آمد، با مهر و با صفا آمد آن هدیۀ خدا آمد، منجی جانِ ما آمد؛ از بهرِ تشنه

 مژده بده عيسی آمد، آن الف و يا آمد

 ده بده عيسی آمد، آن پسر خدا آمدمژ
 ها آمد؛ عمانوئیل همراه ماست، آن وعدۀ خدا آمد به گمشده ندا بده، شبانِ گله

 القدس بر ما آمد ها برداشته شد، روح در آخوری حقیر تو بین، فروتن آن خدا آمد؛ فاصله

 مژده بده عيسی آمد، آن هديۀ خدا آمد

 مژده بده عيسی آمد، منجی جانِ ما آمد

 مژده بده عيسی آمد، با مهر و با صفا آمد

 مژده بده عيسی آمد، يعنی خدا با ما آمد

 مژده بده عيسی آمد، آن الف و يا آمد

 (3مژده بده عيسی آمد، آن پسر خدا آمد )
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 ؛مژده منجی بشر آمد ؛مژده عيسی بدنيا آمد -1

 !القدس آمد مژده روح ؛دبو اينک خدا با ما
1- Mozhdeh Eesa bedonya amæd; Mozhdeh monjiye bæshær amæd; 

Inæk Khoda ba ma bovæd; Mozhdeyeh ruhol ghodos amæd! 

 ،در شهر داود مسيبا را، آن خداوند کتريا را -2

 !ر ساخته قلب ما رامنوّ ،لد شدهبين چگونه توّ
2- Dær shæhre Davud Mæsiha ra, An Khodavænde kebriya ra, 

Bin cheguneh tævælod shodeh, Monævær sakhteh ghælbe ma ra! 

 !در آخور او را خوابيده بين !ی در قنداق پيچيده بينطفل -3

 !کلمه را مجسم بتين ؛نور عالم هويدا شده
3- Tefli dær ghondagh pichideh bin! Dær akhur u ra khabideh bin! 

Nure alæm hoveida shodeh; Kælæmeh ra mojæsæm bebin! 

 !عيسی هديه پدر بود !ين روز خوش از ايزد بودا -4

 !زندگی ما از او بود ؛او وعده داد و کرده وفا
4- In ruze khosh æz izæd bovæd! Eesa hedyeyeh pedær bovæd! 

U vædeh dad o kærdeh væfa; Zendegiye ma æz u bovæd! 

 !بر زمين، سالمتی باد و بيش از اين ،خدا را بر سما -5

 !د هم در اعلی عليينوب ،رضامندی ن مادر ميا

5- Khoda ra bær sæma, bær zæmin, Sælamæti bad o bish æz in! 

Dær miyane ma rezamændi, Bovæd hæm dær ælaye elin! 
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 ؛خدا دارِید ی لحظه رسد، یم نکیمژده که ا
 ایکبر پاکِ از عرشِ ،دیمالئک بشنو بانگِ

 ؛عاشقان یا دیشنو یک، ملَمَ پورِیش آوازِ
 آسمان پر کرده صحنِ او،ی خداوند ورِن

 ؛به گوش دیرا شنو، از هر کران آ یشاد ادِیفر
 از جوش و خروش دلرز یاو، م مشتاقانِ یدلها

 ؛فرشتگان او از آسمان، با لشکرِ دیآ یم
 پاک صالحان یاو گشاده است، بر رو غوشِآ

 (2) از سما نکيا ديآ یات است و او، ممالق وقتِ؛ خدا ابنِ است و ما، منتظرِ کينزد یروزيپ

 ؛از ره آمده یروزیبخوان، پ یروزیپ آوازِ
 و شه آمده یآن منج د،یسپ بر اسبِ سوارِ

 ؛دیاو شادان شو از فجرِ د،یبوسه زن مَشقدَمَ بر
 دیمؤمنان، در آسمان مهمان شو یمحضرش ا بر

 بر دشمنان دياو، غالب شو یرقوّت و پُ در؛ صالبان یا ديشو زيالقدس، لتر ح رو روغنِ از

 (2) از سما نکيا ديآ یمالقات است و او، م وقتِ؛ خدا ابنِ است و ما، منتظرِ کينزد یروزيپ
Mojdeh ke enak meresad, lahze-ye didaar-e Khoda; 

Baan-ghe malaaek beshnaveed, as ar-she paak-e keb-ria 

Aavaa-ze shay-pure malak meshnavid ay aasheghaan; 

nur-e khodaavandiye Oo, pur karde sahn-e aasemaan 

Faryaad-e shaadi raa shenu, az har karaan aayad be ghush; 

Delhaaye mushtaaghan-e Oo, milarzad az jush o khurush 

Meaayad Oo az aasemaan, baa Lashkar-e fereshteghan; 

Aaghush-e Oo ghushaadeh ast, bar roye paak saalehaan 

(Piruzee nazdeek ast o maa, muntaze-re ebne Khoda; 

Vagh-te mulaaghaat ast o Oo, meaayed inak az samaa) (2) 
Aavaaze piruzi bekhaan, piruzi az rah aamadeh; 

Sa-vaare bar as-be se-peed, aan mon-jee o shah aamadeh 

Bar maghdamash buse zaneed, az fajre Oo shaadaan shaved; 

Bar mahzaresh ay moameneen, dar aamemaan mehmaan shaveed 

Az rughane rohulghodos, lab-reez sha-veed ay salehaan; 

Dar ghuvvat o puree Oo, ghaaleb shaved bar dush-ma-naan 

(Piruzee nazdeek ast o maa, muntaze-re ebne Khoda; 

Vagh-te mulaaghaat ast o Oo, meaayed inak az samaa) (2) 
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 مژده که منجی آمد، دوران غم سر آمد -1

 مژده دهيد نور آمد، تاريکی به سر آمد

 هللويا، هللويا عيسی مسيح به دنيا آمده

 تا ما را آزاد و پيروز سازد

 هللويا به نجات دهنده
 

 نوزادی که متولد شد، که پسر خدا است -2

 سلطنت او جاودانيست، نامش عجيب و مشير است

 سی مسيح به دنيا آمدههللويا، هللويا عي

 تا ما را آزاد و پيروز سازد

 هللويا به نجات دهنده
 

 برای نجات ما، بره خدا آمد -3

 برای شفا ما، مسيح عيسی به دنيا آمد

 هللويا، هللويا عيسی مسيح به دنيا آمده

 تا ما را آزاد و پيروز سازد

 هللويا به نجات دهنده
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 و و عيد آمدمژده سال ن ،مژده نوروز و بهار آمد -1

 مملو از شادی و جشن ما ،گلها نو گشته چون قلب ما
 

 مالئک تا بشر از سر ،بشنو ای هموطن راز حق -2

 عيسی خود شاه شاهان بود ،نوروز جشن پادشاه بود
 

 و روح يک بود ،پدر، پسر ؛مژده عيسی خداوند بود -3

 آزاد کرد از گناه و فريب ،ريخته خون خود را بر صليب
 

 شکر و تسبيح و تمجيد کنيد ،گيريد شادی و وجد کنيدجشن  -4

 نیهديه به ايران و ايرا، خدای يکتا داده نجات
 

 شادی و آرامش بهر ماست ،اين هديه خداوند ماست -5

 بهر ما ايران و ايرانی ،نجات و شفا و آزادی
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 مژده سال نو و عيد آمد ،مژده نوروز و بهار آمد -1

 مملو از شادی و جشن ما ،گلها نو گشته چون قلب ما

 شايسته بهر ايران بود ،اين نوروز جشن عظيم بود -2

 کوروش، داريوش و پادشاهان گويند اين نوروز ما بود

 شکر و تستيح و تمجيد کنيد ،جشن گيريد شادی و وجد کنيد

 (2هديه به ايران و ايرانی )، خدای يکتا داده نجات
 ش بهر ماستشادی و آرام ،اين هديه خداوند ماست -3

 بهر ما ايران و ايرانی، نجات و شفا و آزادی

 پدر، پسر و روح يک بود، مژده عيسی خداوند بود -4

 آزاد کرد از گناه و فريب ،ريخته خون خود را بر صليب

 شکر و تستيح و تمجيد کنيد ،جشن گيريد شادی و وجد کنيد

 (2هديه به ايران و ايرانی ) ،اتخدای يکتا داده نج
 از سرّ مالئک تا بشر، و ای هموطن راز حقبشن -5

 عيسی خود شاه شاهان بود ،نوروز جشن پادشاه بود

 شکر و تستيح و تمجيد کنيد ،جشن گيريد شادی و وجد کنيد

 (2هديه به ايران و ايرانی ) ،خدای يکتا داده نجات

 (2هديه به ايران و ايرانی )
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 (3) ؛مسرورم نجاتم داده -1

 !جالل بر نام عيسی

 !جاتم دادهن

 (3) ؛مسرورم شفايم داده -2

 !جالل بر نام عيسی

 !شفايم داده

 (3) ؛مسرورم قوتم داده -3

 !جالل بر نام عيسی

 !قوتم داده

 (3) ؛مسرورم آزادم کرده -4

 !جالل بر نام عيسی

 !آزادم کرده
1- I’m so glad Jesus set me free (3) 

Singing glory, hallelujah, 

Jesus set me free 

2- I’m so glad, Jesus has healed me (3) 

singing glory, hallelujah, 

Jesus has healed me, 

3- Satan had me bound, but Jesus set me free (3) 

Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. 

 

 

 13 :4فيليپان 
Philippians 4:13 
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 ا انساناين عالم بشد او همچو مه مسيح آمد ب -1
 که تا بردوش خود گيرد ز ما هر رنج و هر عصيان

 ز ما هر رنج و هر عصيان

 گويند ک در عرش با شادی همه با نغمه میمل -2
 متارک باد اين مولود برای عالم انسان

 برای عالم انسان

 طريق حق اگر جويی بخوان انجيل اقدس را -3

 ز هر آيات آن يابی حيات تازه با ايمان

 با ايمان حيات تازه

 مسيح گفتا در اين عالم شتان نيک من هستم -4
 شدم حاضر فدا سازم برای گوسفندان جان

 برای گوسفندان جان

 هزاران شکر واجب شد بلطف خالق يزدان -5
 که او بخشيده بر ياران مبتتهای بی پايان

 مبتتهای بی پايان
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 مسيح آمد مسيح آمد، و دنيا چون گلستان شد

 يد و، در عيسی نمايان شدخدا جسم بشر پوش
 

 بهمراه بنی آدم، شريک درد انسان شد

 بنام روح قدوسش، شکست راه شيطان شد
 

 ما باغ عدن بخشيد و، هم آرامشی جاويده ب

 که در راه نجات ما، نهاده جان و قربان شد
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 ما مردمان انيم، از آسمان آمد حيمس

 درد و مرگ و گناه از، ما را رهاند آمد

 ما مولود گشت یمنج، دياز آسمان تاب ینور

 بر او باد جالل، بادابداآل تا، دييرا بسرا یسيع

 

 و سرور یشاد روز، یروز پر شکوه چه

 افتيتولد  حيمس چون، یکوبيجشن و پا روز

 ابدينو  یتولد، رديکس او را پذ هر

 بر او باد جالل، بادابداآل تا، دييرا بسرا یسيع
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 ،م، مسيح حياتم)مسيح است نور -1

 (2( )!راه و راستی و هم نجاتم

 (2) !عيسی افزون در ما هللوياه، هللوياه، حياتِ
 

 ،)بياييد فيضش را بسراييم -2

 (2( )!از دل و جان سرود بخوانيم

 (2) !عيسی افزون در ما هللوياه، هللوياه، حياتِ
 

 ،عيسی را فيضِ ،)اعالن نماييم -3

 (2( )!آن ناجی و آن خداوند را

 (2) !دهيم ای عيسی جاللت می ،تو پر جاللی، تو پادشاهی

 (2) !عيسی افزون در ما هللوياه، هللوياه، حياتِ
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 جاودان، خوش آمدی به اين جهان مسيح ای نورِ

 روشن از تو دنيایِ من، در مبفلی زِ عاشقان

 عروسِ اين سرا منم، داماد تويی از آسمان

 تو شاهِ شاهانعطرِ خوشِ پرستشم، پيشکش به 

 منجی من خوش آمدی، شادیِ قلبِ من شدی)

 (2من، سپاس پروردگارِ من( ) زين پس تويی کنارِ
 ای روح پاک و مهربان، جاری شو بينِ مؤمنان

 قدرتِ خود گردان عيان، ما را از رنج و غم رهان

 اينک کنار يکدگر، شادی کنان دستک زنان

 درانسراييم حمدِ تو را، با خواهران، برا می

 )منجی من خوش آمدی، شادیِ قلبِ من شدی

 (3من، سپاس پروردگارِ من( ) زين پس تويی کنارِ

 سپاس پروردگار من
Masih ay nore javedaan, khosh aamadi be in jahaan 

Roshan az to donyaye man, dar mahfali ze aasheghan 

Arose in saraa manam, daamaad toei az aasemaan 

Atre khosh parastesham, pishkesh be to shaahe shaahaan 

(Monji-ye man khosh aamadi, shaadi-ye ghalbe man shodi 

Zin pas toei kenaare man, sepaas parvardeghaare man) (2) 
Ay rohe paak o mehrabaan, jaari sho bayne moamenaan 

Ghodrate khod ghardaan ayaan, maa raa az ranj o gham rahaan 

Inak kenaare  yekdegar, shaadi konaan dastak zanaan 

Misaraayeem hamde to raa, baa khaharaan, baraadaraan 

(Monji-ye man khosh aamadi, shaadi-ye ghalbe man shodi 

Zin pas toei kenaare man, sepaas parvardeghaare man) (2) 

Sepaas parvardeghaare man 
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 ؛را ميبرآرد هر آرزو حيسم

 .را ازميبرآرد ن حيمس

 !و شفا ،ديتعم ،دهد نجات او

 !مرا ستيکاف ،اياوه هللو

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 داود طوماس( : کشيششعر انگليسی )ترجمه

https://www.youtube.com/watch?v=nKnsePlEO74 
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 مسيح برخاست، مسيح برخاست، مسيح برخاست

 از مردگان مسيحا برخاست

 للوياهه

 مسيح برخاست، مسيح برخاست، مسيح برخاست

 از مردگان مسيحا برخاست

 هللوياه

 مسيح برخاست، مسيح برخاست، مسيح برخاست

 او زنده است

 از مردگان مسيحا برخاست

 هللوياه

 مسيح برخاست، مسيح برخاست، مسيح برخاست

 از مردگان مسيحا برخاست
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 (2ی خود داده بر ما او )زيرا زندگ، نيکو چوپان مسيح بود بهر ما
 

 (2) )ندارم احتياج به هيچ خس و خار(، من ای يار چوپانخداوند است 

 (2)سوی آب روان سازد مرا کار( )، خواباند مرا بر روی ستزه می

 (2زيرا زندگی خود داده بر ما او )، نيکو چوپانمسيح بود بهر ما 
 

 (2يقت( ))چرا که نام او باشد حق، برد مرا سوی عدالت او می

 (2)نترسم از بدی تا قاف قيامت( )، اگر داخل شوم در دار نيستی

 (2زيرا زندگی خود داده بر ما او )، نيکو چوپانمسيح بود بهر ما 
 

 (2)عصای تو تسلی بخش جانم( )، تويی با من خدای مهربانم

 (2)سرافرازم به پيش دشمنانم( )، به پيش دشمنان کارم تو سازی

 (2زيرا زندگی خود داده بر ما او )، نيکو چوپان مسيح بود بهر ما
 

 (2)خْمم لتريز شده از مال و دولت( )، به من بخشيده ای صد ناز و نعمت

 (2)شوم ساکن به دربارت به عزت( )، عنايات تو هست بر من هميشه

 (2زيرا زندگی خود داده بر ما او )، نيکو چوپانمسيح بود بهر ما 
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 (2دردُم دوا کُو )مسيح حِنام کُو، 

 تويی وجودِم، تويی نجاتِم، تويی حياتِم،

 (2آی تويی کس و کارِم )

 (2آسمونی، تو جاودونی ) دِ

 (2تا آخرين دم وا مه ميمونی )

 بی تو ميمرِم، بی تو جو نارِم، بی تو غمينِم،

 (4) آی بی تو هالکِم
********** 

Call Christ my pain medication now (2) 

you're my life, you help me (oh you everyone me) 2 

You're in heaven, you are eternal (2) 

until the last moment of me stay (2) 

Without you die. I do not life without you. 

I am sad without you die 

without you oh (4) 
********** 

Masih henam ko dardem dava ko (2) 

Toi vejodem toy nejatem toy hayatem 

Ay toy hayatem ay toy nejatem 

De asemoni to javedoni(2) 

Ta akharin dam va ma mimoni(2) 

Bi to mimirem bi to jo narem bi to ghaminem 

Ay bi to halakem (4) 
 سرود لری
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 ؛مسيح حيات و مسيح است نورم -1

 .مسيح هادی شب ديجورم

 ؛مسيح وکيلم ،مسيح کاهنم

 .مسيح استاد و مسيح دليلم

 ؛مسيح هاديم ،مسيح مصلبم -2

 .مسيح ناجيم ،مسيح است عدلم

 ؛کاهن و شاهم ،مسيح پيغمتر

 .مسيح است راهم ،مسيح است راستی

 ؛مسيح جاللم ،مسيح است تاجم -3

 .مدردم چون در ماللممسيح ه

 ،مسيح در سما گنج اعظمم

 .مسيح تسلی هرگاه در غمم

 ؛مسيح آقايم ،مسيح منجيم -4

 .مسيح مواليم ،مسيح قسمتم

 ؛مسيح غذايم ،مسيح آرامم

 .مسيح شادی بی انتهايم

 ،مسيح در شادی ،مسيح بهر غم -5

 ؛مسيح از گناه دادم آزادی

 ،بهر مرضم مسيح است شفا

 .مسيح است غنا در فاقه و فقر
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 من و تو خود را فدایِ جانِ که کردِ، من و تو خداوند، خدایِ مسيحِ

 پرستيم ز دل صادقانه او را می، من و تو حاال برایِ شده زندهِ

 جاودانه پرستيم ز روحِ او را می، بهانه بی پرستيم ز جانِ او را می

 (2ما ) تِمسيح مِثل خوابُ، نفس عاد، ما ما، مسيح حاجتِ مسيح خواهشِ
 

 هميشه به ما مونس و همدم است او، دلهای ما مرحم است او چو بر زخمِ

 او همچون حقيقت به دلها نشسته، مريم است او نفيس گلِ چو عطرِ

 او در ديده و دل چه زيتا نشسته، او در پيکر شعر و فرياد نشسته

 (2ما ) مسيح مِثل خوابُ، نفس عادتِ، ما ما، مسيح حاجتِ مسيح خواهشِ
 

 من و تو سياهِ سفيد کرده روزِ، من و تو به خونش زدوده گناهِ

 ما مسيح، از همه زندگی حاصلِ، وَد بعد از اين او گواه من و توبُ

 ما بُوَد مهر او بعد از اين در دلِ، ما مسيح، چاره ساز همه مشکلِ

 (2ما ) مسيح مِثل خوابُ، نفس عادتِ، ما ما، مسيح حاجتِ مسيح خواهشِ
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 مسيح مبتوبم مسيح است دوستم -1

 گيرد دستم مسيح پيوسته می

 من گوسفند و مسيح شتانم

 مسيح خود بود حافظ جانم

 مسيح سپهتد من سپاهيم -2

 توفيق از پيش کرده راهيم

 مسيح است قوت و مسيح غذايم

 مسيح مظهر حب خدايم

 مسيح مبمودم قصد ثنايم -3

 مسيح مونسم هرگاه تنهايم

 قداست مسيح حکمتممسيح 

 مسيح است کمک چون در زحمتم

 مسيح است کوهم مسيح پناهم -4

 اوست رهنمای پای گمراهم

 مسيبا خون اقدسش بريخت

 مسيح کفاره چون به دار آويخت

 مسيح است راه وصول به حق -5

 مسيح کلمه بيان مطلق

 مسيح کوکب منير صتبم

 مسيح است سرم با وی يک روحم
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 مسيح ميگه بيا بيا

 تا آرامی دهمت ترا

 ای از اين دنيا ای که خسته

 دوست دارم ترا

 غم و گناه افسوس يارا

 کشته روح و شادی ما را

 جستجو بکن تو عيسی را

 اوست تنها خدا

 منجی عالم تو هستی تو هستی

 روح خدا را به ما تو پيوستی

 با خون پاکت تو ما را گسستی

 از بند گناه . . . . .
 ا گشودیحاال که راه بهشت ر

 ما را با پدر تو آشتی نمودی

 تو را ستاييم و حمدت نماييم

 ای منجی ما
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 مسيبا به حق خداونديت -1

 به مهرت به لطف به آزاديت

 به حق صليتت که بر روی آن
 ز خونت زدی آتش جاودان بر گناهان ما

 به حق نجاتی که دادی به ما

 گرفتی ز دست شرير روح ما

 (2ان ستان از کف اهرمن روحشان )نظرکن به ايران و ايراني
 

 بريز آتش قهر خود بر شرير -2

 بسوزان ز بن راه و رسم شرير

 گلستان نما با وجود خودت
 سراسر همه خاک ايران ما

 بريز نور خود بر سر ملتش

 (2نظرکن به ايران و ايرانيان ستان از کف اهرمن روحشان )
 

 

 دکلمه
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 !خوانم در تنگی میتو را  ؛مسيبا در تو جانم شادی کند -1

 سرايم. تويی اميد حياتم! ز سرودی تازه میهر رو

 !خداوند ،با من باش ،با من باش ،با من باش

 !جان را به دستت سپردم
 "!اندر چمن مبتت" چرانی؟ ا گوسفندانت را میکج -2

 !چون مسيح باشد شتانم ؟وادی مرگ چرا گريان باشمه ب

 داوند!با من باش، با من باش، با من باش، خ

 جان را به دستت سپردم!
 !راهی است مستقيم و باريک راه مسيح پر از چشمه و آبشار؛ -3

 !بيايد .هر که تشنه است جويهای مهرش آنرا سيراب کند؛

 با من باش، با من باش، با من باش، خداوند!

 جان را به دستت سپردم!
 !آيم خوانی مرا می چون؛ عيسی ،رسد صدايت بگوشم می -4

 !تا ابد تو را ستايم !ا در حضورت نگهدارمردائم 

 با من باش، با من باش، با من باش، خداوند!

 جان را به دستت سپردم!
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 مسيبا ز فيض خداونديت

 ز مهرت ز لطفت ز آزاديت

 حق صليتت که بر روی آن ز

 ما گناهانبه خونت زدودی 

 ز حق نجاتی که دادی به ما

 گرفتی ز دست شرير روح ما

 يران و افغانياننظر کن به ا

 ستان از کف اهرمن روحشان

 بريز آتش قهر خود بر شرير

 بسوزان ز بن راه و رسم شرير

 گلستان نما با وجود خودت

 سراسر همه خاک ايران ما

 بريز نور خود بر سر ملتش

 شتش و تارچراغان نما روز 

 نظر کن به ايران و افغانيان

 ستان از کف اهرمن روحشان
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 .تا ابد مسح شده با فيض و رحمت ؛مهر و مبتت مسيبا سلطان -1

 .بهر تشنه او دهد آب حيات .با پدر عهد بسته تا بخشد نجات

 (3) !بره خدا غالب شد بر دنيا

 !مسيح خداوند بر موت و گناه
 ،ترسند از منجی ما ديوها نيز می ؛لرزند از اسم عيسی شياطين می -2

 ا.ده آزادی مبا خونش خري ؛ون نام مجيدش باشد بی همتاچ

 (3) !بره خدا غالب شد بر دنيا

 !مسيح خداوند بر موت و گناه
 !دنيا را در عمق هالکت بينيد !همه گناهکاران بخود بياييد -3

 .از دنيای فانی سودی نتردند ؛عده کثيری بی نجات مردند

 (3) !بره خدا غالب شد بر دنيا

 !مسيح خداوند بر موت و گناه
 !با جالل و شکوه و فرشتگان ؛اه شاهانبا ابرها همی آيد ش -4

 !داوری نمايد گناهکاران را ؛عدالت پر سازد او دنيا را از

 (3) !مسيحا سلطان مهر و محبت

 !تا ابد مسح شده با فيض و رحمت
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 مسيحا، مسيحا، نام تو پاينده باد؛

 مهر تو تابنده باد، بر همه دلهای ما
 

 آدم تويی، نور دو عالم تويیشادی دلها تويی، رامش جانها تويی؛ منجی 
 

 مسيحا، مسيحا، نام تو پاينده باد؛

 مهر تو تابنده باد، بر همه دلهای ما
 

 عشق تو در قلب من، مسکن و ما را گرفت؛ سينه پر درد من از تو تسال گرفت

 معجزه زندگی در سخنت جلوه کرد؛ شغله پايندگی از تو تماشا گرفت
 

 اد؛)مسيحا، مسيحا، نام تو پاينده ب

 (2مهر تو تابنده باد، بر همه دلهای ما( )
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 پرستم ، فقط تو را میمسيبا من با تو هستم

 هستم و هستم ،تو راه نجاتی، عاشقت

 خوب من، من برّۀ تو هستم عيسی شتانِ

 پرستم می خدايی، عيسی جون تو را تو خودِ

 از وقتی که نورت، تو قلتم کرده خونه

 نشونهاز هر چه پليديه، نميگيرم 

 ت بَرَم لذّت و شادی، تو خدای عشقیر کالمِبا سِّ

 (3پُر از شور و نشاطی )
 پرستم مسيبا من با تو هستم، فقط تو را می

 هستم و هستم ،تو راه نجاتی، عاشقت

 عيسی شتان خوب من، من برّۀ تو هستم

 پرستم می تو خودِ خدايی، عيسی جون تو را

 عشقت از تو قلتم، ديگه نميره بيرون

 چون عشق من و تو، يک تيره واسه شيطون

 ت بَرَم لذّت و شادی، تو خدای عشقیر کالمِبا سِّ

 (3پُر از شور و نشاطی )
 پرستم مسيبا من با تو هستم، فقط تو را می

 تو راه نجاتی، عاشقت، هستم و هستم
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 مشتاقِ لمسِ تازۀ روحِ تو هستم

 مبتاجِ فيض و گرمیِ مهرِ تو هستم

 من، شتانم هستیخدایِ من مسيحِ 

 (2تنها تو احتياجِ منی که زنده هستم )

 ام عيسی، شبان و پادشاهم محتاجم، به تو محتاجم، به تو منجی

 محتاجم، به تو محتاجم، در آغوشِ تو باشم، تويی تنها پناهم
 واسه وقتی که تنهام، تو باشی رفيق و يارم

 ترسم، دست تو دستت بزارم واسه وقتی می

 ادم، بگم که، شکرگزارمواسه وقتی که ش

 ام، سر رو شونت بزارم يا وقتی دلشکسته

 ام عيسی، شبان و پادشاهم محتاجم، به تو محتاجم، به تو منجی

 محتاجم، به تو محتاجم، در آغوشِ تو باشم، تويی تنها پناهم
 واسه وقتی که تنهام، تو باشی رفيق و يارم

 ترسم، دست تو دستت بزارم واسه وقتی می

 تی که شادم، بگم که، شکرگزارمواسه وق

 ام، سر رو شونت بزارم يا وقتی دلشکسته

 محتاجم به تو

 محتاجم، به تو محتاجم، در آغوشِ تو باشم، تويی تنها پناهم

 ام عيسی، شبان و پادشاهم محتاجم، به تو محتاجم، به تو منجی
 مشتاقِ لمسِ تازۀ روحِ تو هستم
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 مشتاقم شناسمت
 

 اوندمهر روزه بيشتر ای خد
 

 در عمق وجودم
 

 من دم آخرم را دهم تا دانم مرگ و قيامت
 

 مشتاقم شناسمت، مشتاقم شناسمت
* * * * * 

Lord I long to know you 

More deep with in my heart 

I want to know you 

 

Lord I want to know you 

I would give my final breath 

Just to know your death and resurrection 

 

Lord I want to know you more more 

Lord I want to know you more 
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 هر روزه در پيشگاه تو، مشتاقم که نزدت باشم -1

 آمده در حضورت، تشنه وجود توام
 

 پنهان در سايه تو، مشتاقم نزدت باشم -2

 مهمان سفره تو، در حضور پر مهرت
 

 مشتاقم بمانم هر روزه، در جاللت -3

 مشتاقم باشم نزدت، قم باشممشتا
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 !من آزادی دارم، تو آزادی داری، همه ما آزادی داريم -1

 !من آزادی دارم، تو آزادی داری، همه ما آزاديم

 !هللوياه !گناهان ما پاک شد ؛زنجيرها پاره شد ؛خداوند گفت و شد

 !تو آزادی داری، همه ما آزاديم ؛من آزادی دارم
 

 !دارم، تو آرامش داری، همه ما آرامش داريممن آرامش  -2

 !من آرامش دارم، تو آرامش داری، همه ما آراميم

 !هللوياه !گناهان ما پاک شد ؛زنجيرها پاره شد ؛د گفت و شدخداون

 !تو آرامش داری، همه ما آراميم ؛من آرامش دارم

 

 !من شادمانی دارم، تو شادمانی داری، همه ما شادمانی داريم -3

 !ادمانی دارم، تو شادمانی داری، همه ما شادمانيممن ش

 !هللوياه !شد گناهان ما پاک ؛زنجيرها پاره شد ؛خداوند گفت و شد

 !تو شادمانی داری، همه ما شادمانيم ؛من شادمانی دارم
 

 !من پيروزی دارم، تو پيروزی داری، همه ما پيروزی داريم -4

 !يروزيممن پيروزی دارم، تو پيروزی داری، همه ما پ

 !هللوياه !گناهان ما پاک شد ؛زنجيرها پاره شد ؛خداوند گفت و شد

 !تو پيروزی داری، همه ما پيروزيم ؛من پيروزی دارم
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 من اينجا غريتم عرشم وطن -1

 مسيح است منجيم عرشم وطن

 زمين در حقيقت بود رنج و مبنت

 در آنجا هست عزت عرشم و طن

 باشم در اين غربت عرشم وطن -2

 م در تجربت عرشم وطنهست

 ولی رنج مشکل رود جمله از دل

 رسم زود به منزل عرشم وطن

 گله پس ندارم عرشم وطن -3

 که دنيا ندارم عرشم وطن

 مسيبم عهد دارد به راستش گمارد

 به تختم گذارد عرشم وطن
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 من به تو سجده ميکنم، راز و نياز من تويی

 ای همه جان و مال من چشم و چراغ من شدی،
 گر که ز مهر و عاشقيست هر چه کنم تو ميکنی،

 ای تو همه خصال من اينهمه از خصال توست،

 ها غنچه و برگ و ستزه شاخه مرده ميدهد،

 با نفس کالم تو، ای شهر پر جالل من

 من به تو سجده ميکنم، راز و نياز من تويی

 چشم و چراغ من شدی، ای همه جان و مال من
 ها رها ز غصّه قلب من از وجود تو، گشته

 ام، ای همه روح و جان من خانه تميز کرده

 )من به تو سجده ميکنم، راز و نياز من تويی

 (2چشم و چراغ من شدی، ای همه جان و مال من( )
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 من دارم شادی، شادی، -1

 شادی، شادی

 در قلب خود، در قلب خود،

 در قلب خود

 من دارم شادی، شادی، -2

 شادی، شادی

 ر قلب خود دائمدر قلب خود، د
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 ای خداوند ای مسيح خود بر تو گشودم، من درِ قلبِ

 ای خداوند ای مسيح پر ز روح تو گشته اين وجودم،

 ای خداوند ای مسيح گمگشته بودم، من که آن برّهِ

 ای خداوند ای مسيح تو پيدا نمودم، الطافِ ره زِ

 (2) ودگار ای خداوند ای مسيح؛ پرای خداوند ای مسيح ،عيسی ،عيسی

 

 ای خداوند ای مسيحمرا با جان خريدی،  تو گناهِ

 ای خداوند ای مسيح با صليتی که بر دوشت کشيدی،

 ای خداوند ای مسيح ،من بريدی پایِ شيطان زِ بندِ

 ای مسيح خداوندای  خود را بر جان من دميدی، روحِ

 (2داوند ای مسيح )عيسی، عيسی، ای خداوند ای مسيح؛ پرودگار ای خ
********** 

Man dare ghalbe khod bar to goshoodam, Ay Khodaawand Ay Masihte 

Por ze roohe to gashte in vojoodam, Ay khodaawand Ay Masih 

Man ke aan barreye gomgashe boodam, Ay khodaawand Ay Masih 

Rah ze altaafe to peida nemoodam, Ay khodaawand Ay Masih 

Isaa, Isaa, Ay khodaawand Ay Masih; Parwardegaar Ay khodaawand Ay Masih (2) 
 

To gonaahe maraa bar jaan kharidi, Ay khodaawand Ay Masih 

Baa salibi ke bar dooshat keshidi, Ay khodaawand Ay Masih 

Bande sheytaan ze paaye man boride, Ay khodaawand Ay Masih 

Roohe khod raa be jaane man damidi, Ay khodaawand Ay Masih 

Isaa, Isaa, Ay khodaawand Ay Masih; Parwardegaar Ay khodaawand Ay Masih (2) 
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 م شمع شتانه، در عالم گشته فسانهمن شمع

 سوزم، که شب ياران افروزم همه شب خود را می

 س نشد آگهم کَسوزم تا به سبرگه، از راز می

 سوزم می ز سر تا پاسوزم، که  بی پروا می و خوش

 نه وفاداری نه وفاخواهی، که به قلب من بترد راهی

 و جان من افروزدچچو جان من افروزد، 

 همه خودخواهی، نشود پيدا دل آگاهی خودبينیهمه 

 من وفا آموزد زمن وفا آموزد،  ز

 و آتش خرسند به اشک و دل ديوانه،ن من و شب و پروانه م

 به مهر مردم پابند ،نتاشی چون من که خود ،تو حال من کی دانی

 

 ،م که بزمی افروزم شتهاخوش ،شتهااگر در آتش ميسوزم )

 (2) (با هر لتخند، م که بزمی افروزم شتهاخوش

 خرسند دل ديوانه، به اشک و آتشو ، من من و شمع و پروانه

 به مهر مردم پابند ،منکه خود نتاشی چون  ،تو حال من کی دانی

 به مهر مردم پابند
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 )من مال و ثروت ندارم؛

 مانند ديگران دانا نيستم؛

 مثل ديگران سالمت نيستم؛

 (2اما چيزی دارم بی نظير!( )
 

 مستور از ديگران را من ديدم؛ صدای مخفی از ديگران را شنيدم؛

 .مبتتی را که ندارند، من يافتم؛ آنچه ديگران ندانند، فهميدم
 

 ی حق و عدالت؛خدا

 آنچه ديگران دارند، ندارم.

 خدای حق و عدالت؛

 آنچه ديگران ندارند، به من داد.
 

 

 

 
 خدای حق و عدالت
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 روح من ای خدا، منما از خود جدا -1

 تا جان کنم فدا، با مهر خود تسخيرم کن

 

 شستی گناه من، تويی دلخواه من -2

 ای نور و راه من، با نور خود منيرم کن

 

 جانم قربان تست، مالم از آن تست -3

 دل در فرمان تست، در قيد خود اسيرم کن

 

 نزد تو جای من، هان ای خدای من -4

 بشنو دعای من ،با روح خود بصيرم کن
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 چونکه اميد دارم به جاودانی؛من نگيرم منزل در سرای فانی،  -1

 نزد عرش منجی يابم مکانی.ر چه طردم کنند، مردم اين دنيا گ

 در پس آفتاب، در پس آفتاب!)

 (2دارم منزلی، چه خوش منزلی، در پس آفتاب!( )
 

 کشم هر رنجی، با رخ خندان؛ می اندر سفر خود، خسته و سرگردان، -2

 که در باغ فردوس خواهم شد شادان.ين است مرا، شکوه هم ندارم، چون يق

 )در پس آفتاب، در پس آفتاب!

 (2آفتاب!( ) دارم منزلی، چه خوش منزلی، در پس
 

 حمد و تستيح خوانند؛ با چنگ و رباب؛، چون سفر طی گردد، خستگان بيتاب -3

 منزلی درخشان، در پس آفتاب! همه گيرند آرام، همه يابند منزل،

 )در پس آفتاب، در پس آفتاب!

 (2دارم منزلی، چه خوش منزلی، در پس آفتاب!( )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beyond The Sun (Chorus Melodies #2 122) 
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 مهر عيسی عظيم و بی پايان، نهريسب روان ودائم در طغيان -1

 چون نسيمی نوازش کند جان، عميق و وسيع از مهر ربان

 نبود ما را نجات نصيب، گر نبود آن مهر عجيب

 که بريخت خونش و گرديد صليب، آن مهر باشد ما را اميد
 

 رافت دوست و دشمن را نمود مبتت، قتل از خلقت نمود ما را -2

 مصلوبش کن گويان را کرد رحمت، امروز او همه را کند دعوت

 نبود ما را نجات نصيب، گر نبود آن مهر عجيب

 که بريخت خونش و گرديد صليب، آن مهر باشد ما را اميد
 

 عمر و حيات هر چيز در دنيا، با مهر اوست استوار و بنا -3

 ای رها کند ما را، رود همه گيتی به فنا گر لبظه

 نبود ما را نجات نصيب، ر نبود آن مهر عجيبگ

 که بريخت خونش و گرديد صليب، آن مهر باشد ما را اميد
 

 بيا تو را با آرامی خواند، بر در قلتت ايستاده کوبد -4

 بگشا قلتت را تا زمان باقيست، مشو غافل زين نجات که عاليست

 نبود ما را نجات نصيب، گر نبود آن مهر عجيب

 که بريخت خونش و گرديد صليب، ما را اميد آن مهر باشد
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 تو تسليمِ ،تسليم شوم ،هايمروی زانو ،آيم می

 تو مبتاج هستم، مبتاجِ ،بمانم نزديکت ،خواهم می

 تو، تسليمم من، تسليمِ

 تو ام من، تشنهِ تشنه ،خود لتريز از فيضِ ،سيرابم کن

 من با قلبِ ،سخن بگو، نزدت دعا کنم ،با دستهايی باز

 تو، يمم من، تسليمِتسل

 تو را از قتل بهتر ،خواهم بشناسم می

 تو تسليمم من، تسليمِ
 در من ،انجام شود ،ات اراده، همچون نسيمی، روحت کن جاری)

 (2) (در من ،انجام شود ،ات اراده ،همچون طوفانی، ايجاد کن شوقی

 تو، تسليمم من، تسليمِ

 تو را از قتل بهتر ،خواهم بشناسم می

 تو ، تسليمِنتسليمم م
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 مهری تازه در قلبم، بر پا کن خداوند؛)

 (2) (ات را، در هر چيز بجويم تا اراده
 

 بده مرا، فکری جديد؛ شوقی تازه، روانی نو -1

 سخنی نو، روحی جديد؛ راهی تازه، پيامی نو

 )مهری تازه در قلبم، بر پا کن خداوند؛

 (2ات را، در هر چيز بجويم( ) تا اراده
 

 مرا، قلتی جديد؛ مسبی تازه، حياتی نوبده  -2

 رفتاری نو، صلبی جديد؛ شوری تازه، رويايی نو

 )مهری تازه در قلبم، بر پا کن خداوند؛

 (2ات را، در هر چيز بجويم( ) تا اراده
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 جالل بر خدا جالل بر نام عيسی ،بينم من افتادن شيطان رامي) -1

 (2( )ينجالل بر خدا آم ،بينم من افتادن شيطان رامي

 شيطان سقوط نموده ،نگرم سوی راستمي

 شيطان سقوط نموده ،نگرم سوی چپمي

 شيطان سقوط نموده ،نگرم سوی پيشمي

 شيطان سقوط نموده ،نگرم پشت سرمي

 (8هللوياه )

 جالل بر خدا جالل بر نام عيسی ،بينم من پيروزی عيسی رامي) -2

 (2( )جالل بر خدا آمين ،بينم من پيروزی عيسی رامي

 عيسی من پيروز است ،نگرم سوی راستمي

 عيسی من پيروز است ،نگرم سوی چپمي

 عيسی من پيروز است ،نگرم سوی پيشمي

 عيسی من پيروز است ،نگرم پشت سرمي

 (8هللوياه )
 (2شکر شيطان مغلوب است )

 (2شکر عيسی پيروز است )

 (8هللوياه )
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 نام عيسیجالل بر  ،جالل بر خدا ،بينم من پيروزی عيسی رامي

 جالل بر نامش آمين ،بينم من پيروزی عيسی رامي

 عيسی من پيروز است ،نگرم سوی راستمي

 نگرم سوی چپ، عيسی من پيروز استمي

 نگرم سوی پيش، عيسی من پيروز استمي

 نگرم پشت سر، عيسی من پيروز استمي

 (4، هللوياه )هللوياه

 نام عيسیجالل بر خدا جالل بر  ،بينم من افتادن شيطان رامي

 جالل بر خدا آمين ،بينم من افتادن شيطان رامي

 نگرم سوی راست، شيطان سقوط نمودهمي

 شيطان سقوط نموده ،نگرم سوی چپمي

 نگرم سوی پيش، شيطان سقوط نمودهمي

 نگرم پشت سر، شيطان سقوط نمودهمي

 (4، هللوياه )هللوياه
 (4) عيسی پيروز استشکر 

 (2شکر عيسی پيروز است )

 (4، هللوياه )اههللوي
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 ، ای منجی خداوندميپرستمت
 ، ای خداوندِ عالمميپرستمت

 ، تو که ز جانت گذشتیميپرستمت
 ، تو ای مالکِ هستیميپرستمت
 ، تويی آن پادشاهیميپرستمت
 ، تو هستی آن خدايیميپرستمت

 ، ای رهتر و سرورمميپرستمت
 ، تو ای يگانه ياورمميپرستمت

 (4ميپرستمت )
 ای يارِ مبتوبم ، توميپرستمت
 ، تو ای يارِ دلجويمميپرستمت
 ، تو ای شاهِ شاهانمميپرستمت
 ، تو ای مسيح خدايمميپرستمت
 ، تو ای عيسای مبتوبمميپرستمت
 ، تو ای خدای نيکويمميپرستمت
 ، تو عظيم و پُر جاللیميپرستمت

 ، تو خداوندِ جهانیميپرستمت
 ، که تو رهترم شدیميپرستمت

 در کنارم مسيح ، که هستیميپرستمت
 ، تو ای جانِ جانانمميپرستمت
 ، تو ای آغاز و پايانمميپرستمت
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 خداوند گفت، او که قوت من است؛ «توانی می» -1

 «روی دريا راه برو.»خداوند گفت، « شک مکن»

 (2گفت، ) خدا «توانی می»

 (2فقط ايمان، فقط ايمان، قدرت واقعی است. )
 

 که قوت من است؛خداوند گفت، او « توانی می» -2

 «تو را قدرت ميتخشم.»خداوند گفت، « ميتينم»

 (2گفت، ) خدا «توانی می»

 (2محبت، محبت، قدرت واقعی است. )
 

 خداوند گفت، او که قوت من است؛« توانی می» -3

 .«صليب خود را بردار»خداوند گفت، « بی درنگ»

 (2گفت، ) خدا «توانی می»

 (2است. )، قدرت واقعی صليب، فقط صليبفقط 
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 .از اين نجات که دارم ،خوام آواز بخوانم می -1

 .رهانيد از گناهم ،با خون پاکش عيسی

 ،خوام حمدش بگويم می ،با آن فرشتگانش

 .رهانيده خدايم ،که از آن وادی موت

 !چونکه منجی ماسته، مسيح چه خوبانسان غافل، 

 .دباتا ابداآل مسيحا باشد، امروز همدمم،
 

 ؛بخشيد حيات بجانم ،به قلتممسيح آمد  -2

 .تولدی نوام داد ،روح خود را بمن داد

 ،مبتت خدا را ،حاال که من چشيدم

 .بمانم تا بيايد ،خوام شاهد عيسی می

 انسان غافل، مسيح چه خوبه، چونکه منجی ماست!

 باد.يحا باشد، امروز همدمم، تا ابداآلمس
 

 .پرواز کنم بسويش ،خوام دو بال در آرم می -3

 .در آنجا بين ابرها ،ستقتالش بکنما

 ؛در جشن او سرايم ،خوام با ساز و آواز می

 .را بستايم "بره" ،در جمع ايمانداران

 انسان غافل، مسيح چه خوبه، چونکه منجی ماست!

 باد.يحا باشد، امروز همدمم، تا ابداآلمس
 

 

http://www.persianwo.org/


Persian Hymn Book (Mim) Page 66              PWO-USA-2002                                    :م سرودنامه فارسی  

Persian World Outreach, Inc.   Web Page: www.persianwo.org      خدمات جهانی فارسی زبان 

گردییمسیحتوبرمیازمبگم،عیسخوامبمی؛ازمبگم،عیسیمسیحتوزندههستیخوامبمی
گردیگردی،بلهتوبرمیبلهتوبرمی

 و شدی تک چراغ این حیاتمبودم، تُ وقتی تُو تاریکی نشسته
 و پُر جاللی، بازم بیا تو قلبِ من بمونیگناهم را ببخش تُ

 جاودانی، پايداری، باگذشتی، تو رحيمی، پُر شکوهی، پُر شکوهی
 یشی محتاج به کسیسیح، تو دیگه نمبگو یارب خدا عیسی م

 ده، اگه قلبِ تو رو بدست بگیره تو هر چی که بخوای اون به تو می
 جاودانی، پايداری، باگذشتی، تو رحيمی، پُر شکوهی، پُر شکوهی

 ،  نمیخواهم دیگه من اینجا بمونماگه دنیا همینه که من میبینم
 زه، عمره ما هم فقط همین دو روزهجدایی و گناه غذای رو

گردیخوامبازمبگم،عیسیمسیحتوبرمیازمبگم،عیسیمسیحتوزندههستی؛میخوامبمی
گردیگردی،بلهتوبرمیبلهتوبرمی

 ات، کالمش را بزار تویِ وجودت نهدر رو باز کن میآد اآلن به خو
 ات تویِ بهشته میآد با صد هزار و یک فرشته، بعد از اینجا خونه

 تو رحيمی، پُر شکوهی، پُر شکوهیجاودانی، پايداری، باگذشتی، 
 تو، چه چیزی بهتر از فانوسِ تو چه جایی بهتر از آغوشِ

 چه راهی بهتر از آشتی با تو، چه راهی بهتر از دوستی با تو
 جاودانی، پايداری، باگذشتی، تو رحيمی، پُر شکوهی، پُر شکوهی

 اگه دنیا همینه که من میبینم،  نمیخواهم دیگه من اینجا بمونم
 جدایی و گناه غذای روزه، عمره ما هم فقط همین دو روزه

گردیخوامبازمبگم،عیسیمسیحتوبرمیخوامبازمبگم،عیسیمسیحتوزندههستی؛میمی
گردیگردی،بلهتوبرمیبلهتوبرمی

Mikhaam baazam begham,Isaa Masih to zendeh hasti; Mikhaam baazam begham,Isaa Masih to bar-migardi 

Bale to bar-migardi, Bale to bar-migardi 

Vaghti to tariki neshaste boodam, to shodi tak cheraagh in hayatam 

Ghonaham ra bebakh to por jalali, bazam beya to ghabe man femoni 

Javedaani, paaidari, ba-ghozashti, to rahimi, por shokohi, por shokohi 
Bego yaarab khoda Isaa Masih, to deghe nemishi mohtaj be kasi 

To har chi ke bekhai Oon be to mide, aghe ghabe to ro bedast beghire 

Javedaani, paaidari, ba-ghozashti, to rahimi, por shokohi, por shokohi 
Aghe donyaa hamine ke man mibinam, nemikham dighe man injaa bemonam 

Jodaei , ghona ghazaye roze, more ma ham faghat hamin do roze 

Mikhaam baazam begham,Isaa Masih to zendeh hasti; Mikhaam baazam begham,Isaa Masih to bar-migardi 

Bale to bar-migardi, Bale to bar-migardi 

Dar ro baz kon miad alaan fi khoneat, kalamash ra bezaar toye vojoodat 

Miaad baa sad hezaar , yek fereshte, bad az inja khoneat toye beheshte 

Javedaani, paaidari, ba-ghozashti, to rahimi, por shokohi, por shokohi 
Che jaaei betar az aaghooshe to, che chizi betar az faanoos to 

Che raahi behtar az aashti baa to, che raahi behtar az dosti baa to 

Javedaani, paaidari, ba-ghozashti, to rahimi, por shokohi, por shokohi 
Aghe donyaa hamine ke man mibinam, nemikham dighe man injaa bemonam 

Jodaei , ghona ghazaye roze, more ma ham faghat hamin do roze 

Mikhaam baazam begham,Isaa Masih to zendeh hasti; Mikhaam baazam begham,Isaa Masih to bar-migardi 

Bale to bar-migardi, Bale to bar-migardi 
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 خونم فقط تنها، عشقم عيساست می

 مسيبا چقدر پاک و بی ادّعاست

 پناهم تو هستی، تو ای قوّتم

 مسيح جانِ من، عشقِ من ثروتم

 رامشيم، نبايد که آلودۀ اين بشيمدور از آتوی دنيا ما 

 لمسِ او گُم بشيمبايد پُر بشيم ما ز روحِ مسيح، مبادا که بی 

 و گناه، توی شاديهاشم ميبينی خطاتو دنيا فقط درد هست 

 مله، بنازم به اين عشقِ بی انتهاخدايا فقط عشقِ تو کا

 خدايا فقط عشقِ تو کامله، بنازم به اين عشقِ پاکت بابا
 ام تو قلبِ باباستدونم ديگه ج می

 داستام تنها خواستِ خ فقط پاکی

 بدونيد که ميده خودش قوّت و

 مطيعِ خدا شو بتين قدرت و

 رامشيم، نبايد که آلودۀ اين بشيمتوی دنيا ما دور از آ

 که بی لمسِ او گُم بشيم بايد پُر بشيم ما ز روحِ مسيح، مبادا

 شاديهاشم ميبينی خطا و گناه، تویتو دنيا فقط درد هست 

 مله، بنازم به اين عشقِ بی انتهاخدايا فقط عشقِ تو کا

 له، بنازم به اين عشقِ پاکت باباخدايا فقط عشقِ تو کام

 انتها، بنازم به اين عشقِ پاکت بابا بنازم به اين عشقِ بی
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 سرودی تازه، در صبحی تازه، بهرت عيسی ،سرايم می

 نو، بهرت عيسی نوازم، آهنگی نو، با قلبی می
 خود در مذببت، اين روح و جان و جسمِ ،گذارم می

 القدس روح ،آن آتشِ ،از آسمان ،تا بريزد

 سرودی تازه، در صبحی تازه، بهرت عيسی ،سرايم می

 نوازم، آهنگی نو، با قلبی نو، بهرت عيسی می

 خدا مردِ ،آن گاه، مانندِ هجرهدر  ،داخل شوم

 شروعی نو ،يک از بهرِ ،تو آوازِ ،تا بشنوم

 سرودی تازه، در صبحی تازه، بهرت عيسی ،سرايم می

 نوازم، آهنگی نو، با قلبی نو، بهرت عيسی می

 نيکوييت، با لمسی نو ،همه با هم ،اعالم کنيم

 با مسبی نو ،تو تو، نجاتِ اعالم کنيم، کالمِ

 سرودی تازه، در صبحی تازه، بهرت عيسی ،سرايم می

 ا قلبی نو، بهرت عيسینوازم، آهنگی نو، ب می

 تو عظيمِ ،شادی، بهر کارِ فريادِ ،فرياد زنيم

 تی نوتازه، قوّ شکی نو، شرابِبريز عيسی، در مَ

 سرودی تازه، در صبحی تازه، بهرت عيسی ،سرايم می

 نوازم، آهنگی نو، با قلبی نو، بهرت عيسی می

********** 

Misaraayam, sorodi taze, dar sobhi tazeh, bahrat Isaa; Minavaazam, aahangi no, baa ghalbi no, bahrat Isaa 
Mighzaaram, dar mazbahat, in roh o jaan o jesme khod 

Ta berizad, az aasemaan, aan aatashe, roholghodos 

Misaraayam, sorodi taze, dar sobhi tazeh, bahrat Isaa; Minavaazam, aahangi no, baa ghalbi no, bahrat Isaa 
Daakhel shavam, dar hojreghaa, maanande aan, marde khodaa 

Taa beshnavam, aavaaze to, az bahre yek, shoroei no 

Misaraayam, sorodi taze, dar sobhi tazeh, bahrat Isaa; Minavaazam, aahangi no, baa ghalbi no, bahrat Isaa 
Elaam konim, hame baa ham, nikoeat, baa lamsi no 

Elaam konim, kalaame to, nejaate to, baa mashi no 

Misaraayam, sorodi taze, dar sobhi tazeh, bahrat Isaa; Minavaazam, aahangi no, baa ghalbi no, bahrat Isaa 
Faryaad zanim, faryaade shaadi, bahre kaare, azime to 

Beriz Isaa, dar mashki no, sharable taaze, ghovvati no 

Misaraayam, sorodi taze, dar sobhi tazeh, bahrat Isaa; Minavaazam, aahangi no, baa ghalbi no, bahrat Isaa 
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 Songs: Mim-م:سرودها

آهنگ اولسرودهاندب شعر مترجم  رديف

  .1 تپرستيم چون او اليق پرستش اس ما او را می   

  .2 هيم شدما پيروز خوا   

  .3 شادان و خندان م،يبيما در مس   

  .4 ما را اميدی در دل درخشد، اميد برگشتن رب   

  .5 ما سربازان خداوند آسمان و زمينيم   

  .6 ما که در نامِ عزيزه خداوند؛ با هم ديگه اينجا نشستيم   

  .7 ما گوسفندان گله خداييم کاظم ثاقتی  کی نلسون

  .8 ما مسيبی هستيم   

  .9 آهو برای نهرهای آب جان من مشتاق تواست مانند   

  .11 مبتتت ای پدر پر کرد قلتم را   

  .11 مبتت تو شنيدم، عيسای مبتوب   

  .12 مبتت خدا بس عظيم است، چون نهری جوشان   

  .13 مبتت خدا در صليب عيسی   

  .14 مبتوبم از آن من است و من از آن وی هستم   

  .15 مبتّتِ خداوند، ريخته بر و روی ما   

  .16 مبتاجم من، مبتاج تو   

  .17 مرا بخشيدی اميد و عشق   

  .18 مردمان در اضطراب، نااميد و سرگردان!   

  .19 مژده بادا که نو شد سراسر جهان   

  .21 مژده بده عيسی آمد   

  .21 مژده عيسی به دنيا آمد، مژده منجی بشر آمد   

  .22 ؛خدا دارِيد ی لبظه رسد، یم نکيمژده که ا   

  .23 مژده که منجی آمد، دوران غم سر آمد م ثاقتیکاظ  کی نلسون

  .24 مژده نوروز و بهار آمد، مژده سال نو و عيد آمد   

  .25 مژده نوروز و بهار آمد، مژده سال نو و عيد آمد، گلها   

  .26 مسرورم نجاتم داده   

  .27 مسيح آمد به اين عالم بشد او همچو ما انسان   

  .28 تان شدمسيح آمد مسيح آمد، و دنيا چون گلس   

  .29 مسيح از آسمان آمد   ژيلترت

  .31 مسيح است نورم، مسيح حياتم   
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  .31 مسيح ای نورِ جاودان   

  .32 کشيش هايک(سراينده: )مسيح برآرد هر آرزويم را   د. طوماس 

  .33 مسيح برخاست   

  .34 نيکو چوپانمسيح بود بهر ما    

  .35 مسيح حِنام کو )سرود لری(   

  .36 ورممسيح حيات و مسيح است ن   

  .37 مسيح خداوند، خدای من و تو )سرود افغان(   

  .38 مسيح مبتوبم مسيح است دوستم   

  .39 مسيح ميگه بيا بيا تا آرامی دهمت تو را   

  .41 مسيبا به حق خداونديت )دکلمه(   

  .41 خوانم جانم شادی کند، تو را در تنگی میمسيبا در تو  د. طوماس  آشوری

  .42 مسيبا ز فيض خداونديت   

  .43 مسيبا سلطان مهر و مبتت، تا ابد مسح شده با فيض   

  .44 مسيبا، مسيبا، نام تو پاينده باد   

  .45 پرستم مسيبا من با تو هستم، فقط تو را می   

  .46 مشتاقِ لمسِ تازۀ روح تو هستم   

  .47 مشتاقم شناسمت   

  .48 مشتاقم که نزدت باشم   

  .49 من آزادی دارم، تو آزادی داری   

  .51 يتم عرشم وطنمن اينجا غر   

  .51 من به تو سجده ميکنم   

  .52 من دارم شادی، شادی   

  .53 من مال و ثروت ندارم   

  .54 من شمعم شمع شتانه   

  .55 من درِ قلب خود بر تو گشودم   

  .56 منما از خود جدا، روح من ای خدا   

  .57 من نگيرم منزل در سرای فانی   
Garnik 

Haghverdian 
  .58 عيسی عظيم و بی پايان، نهريست روان و دائم مهر ارمنی گارنيک حقورديان

  .59 مهری تازه در قلتم، برپا کن خداوند   

  .61 )روزبه و کريسی( آيم روی زانوهايم تسليم شوم می   

  .61 بينم من افتادن شيطان را، جالل بر خدا می   

  .62 ، جالل بر خداپيروزی عيسی رابينم من  می   

  .63 ميپرستمت، ای منجی خداوند   
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  .64 خداوند گفت، او که قوت من است« توانی می»   

  .65 خواهم آواز بخوانم از اين نجات که دارم می   

  .66 خوام بازم بگم، عيسی مسيح تو زنده هستی می   

  .67 خونم فقط تنها، عشقم عيساست می   

   .68 سرايم سرودی تازه، در صتبی تازه، بهرت عيسی می   
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