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 رهاننده از دشمن، حامی روح و جانم -1

 حامی وجود من، تو هستی آن نور در تاريکی

 منزل ده مرا در خود، خالق عظيم کل جهان

 شفايت نصيبم کن، از نو مرا با رحمت نو ساز

 محبتت بی همتاست، خدای رئوف و حق -2

 خدای رئوف و حق ،خيره خواهم شد به کارهايت

 مرا در خود منزل ده، خالق عظيم کل جهان

 شفايت نصيبم کن، از نو مرا با رحمتت نو ساز

 تو نشان ده آن نورت، القدس بياای روح -3

 القدس بياای روح، ه دهد حيات و زندگیک

 منزل ده مرا در خود، خالق عظيم کل جهان

 شفايت نصيبم کن، از نو مرا با رحمتت نو ساز

 رهاننده از دشمن، حامی روح و جانم

 (2حامی وجود من ) ،نور در تاريکیتو هستی آن 
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 د مرارَبَحضورِ تو همچون نسيم، می

 کشد مرامی تتازه، از حضور به عمقِ 

 (2د مرا )رَبَحضورِ تو، می

 (2از حضورت ) ،پُر ساز ؛وجودم را ،پُر ساز

 (2ه روحت تازه کن )آماده کن، بوجودم دست توست، قلبم سرمست توست؛ مرا 

 دسالقالقدس، روحروح

 (2مرا آماده کن ) ،تازه کن، بندهايم پاره کن؛ برای آتشت يک لمسِ 

 (2در ما ) ،القدس، جاری شوروح

 (2مرا آماده کن ) ،تازه کن، بندهایم پاره کن؛ برای آتشت یک لمس  

 (2در ما ) ،القدس، جاری شوروح
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعر و موزيک و سراينده: موسی رسايی
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 های تو همين استاست، وعده با منت هر جا حضور
 امروز و تا به ابد تو همان هستی.ديروز و 

 ام در دستهايت،هايت، آيندهوعدهعيسی دلبرِ 
 صخرۀ من، خداوندم، ستايمت

 ها،گاه در سختیها، تکيهر تنگیپناهگاهم د
 ست من.ملجا و قوّتم، دو

 ز راه رسند، به رحمتت توکّل کنم،ها اچون توفان
 شبانِ نيکويم، ای منجيم.

 هميشه، در هر جا، تو کنارِ من هستی
 های تو همين استبا من است، وعدهت هر جا حضور

 امروز و تا به ابد تو همان هستی.ديروز و 
 ام در دستهايت،هايت، آيندهوعدهعيسی دلبرِ 

 صخرۀ من، خداوندم، ستايمت
 زانو زنم، و به حضورت پناه برم، هرگاه نزدت

 در نورت تا ابد ساکن شوم.
 ند.کنی، ای خداوجانم را احيا میبا محبّت عظيم خود 

 مرا مالقات نما! هميشه در هر جا تو در کنارِ من هستی.

 های تو همين استبا من است، وعدهت هر جا حضور
 امروز و تا به ابد تو همان هستی.ديروز و 

 ام در دستهايت،هايت، آيندهوعدهعيسی دلبرِ 
 وندم، ستايمتصخرۀ من، خدا
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 سرايم( خداوندم . . .حمدت )حمدت( سرايم )

 )تجليل( نمايم )نمايم( تا به ابدتجليل 
 

 چون هستی خداوند و مالکم . . . پادشاه عادل

 خداوند قادر خالق کائنات
 

 خالق کائنات

* * * * * 
I will (I will) magnify (magnify) your name o Lord,  

 

I will (I will) exalt you (exalt you) for ever more, 
 

For You are King of kings and Lord of lords . . . 

And you reign in Majesty, 
 

Omnipotent Father Creator of all things, 
 

Creator of all things. 
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 حمدت ای خدا بر زبانم است

 يم استمهرت ای خدا تسّلا

 من است جانِ اينک خداوند نجاتِ

 «يهوه قوّتم هِيا من گاهِاينک خداوند تکيه»
Hamdat ey khodau bar zabaunam ast 

Mehrat ey Khodau, tasallauyam ast 

Eenak Khodauvand nejaute jaune man ast 

“Eenak Khodauvand tekye gauhe man, YAHE Yahovah ghovattam” 

 

Your praise O Lord is on my tongues 

Your love O Lord is my comfort 

The Lord is now my salvation 

“The Lord is now my support. The Lord God is my strength” 

 

 اينک غضبت از من رفته است

 خدايم تسلّی ده است تروح

 اعمالت را ذکر نمايم به ملتها

 يهوه قوّتم ياهِ گاهِ منآری خداوند تکيه
Eenak ghazabat az man rafteh ast. 

Roohat Khodauyam tassalli de hast 

Aamaulat rau zekr namauyam be mellathau 

Aary Khodauvand  tekyeh gauhe man, YAHE Yahovah ghovattam  

 

Your wrath has been removed. 

Your Spirit is giving us comfort. 

I will declare your work to all nations. 

Yes the my trust is in the Lord. The Lord God is my strength 
 

 من است اينک خداوند هادیِ

 من است چشمۀ نجات شادیِ

 ياه يهوه تسبيحِ جانِ من است

 آب نجات خواهم نوشيد هايتبا شادمانی از چشمه

Eenak Khodauvand, haudi-ye man ast 

Cheshmeye nejaut, shaudi-ye man ast 

YAHe Yahovah tasbi-he jaune man ast 

Ba shadmani az cheshmehayat abe nejat khaham noushid 

 

The Lord in now my guide 

He is the fountain of salvation and my joy 

The Lord God, He is the subject of my soul’s praise 

 

 3-12:1اشعيا 
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 حمدت کنم ای خداوند . . .   تو هستی يکتا

 ام تمجيد کنم نامت را،حمدت کنم ای صخره
 

 سرايمت . . . . .

 چون هستی عدالتم . . . . .
 
 

 نم ای خداوند . . . تو هستی قادرحمدت ک

 حمدت کنم ای خداوند . . . تو هستی يکتا

 ام تمجيد کنم نامت را،حمدت کنم ای صخره
 

 سرايمت . . . . .

 چون هستی عدالتم . . . . .
 

 حمدت کنم ای خداوند . . . تو هستی قادر
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 (2مسيح عيسی، خداوندا ) حمدت ميگوييم، شکرت ميکنيم،

 نجات در او پيداست ، اره ماستاو کفّ

 (2حمدت ميگوييم، شکرت ميکنيم، مسيح عيسی، خداوندا )

 الوهيم، الوهيم، الوهيم؛ خدای قوتها. -1

 الوهيم، الوهيم، الوهيم؛ خدای لشکرها.

 دستها بر افرازیم؛ او را بپرستيم.

 الوهيم، الوهيم، تمجيد کنيم؛ نام عظيمش.
 

 هوشيعانا، هوشيعانا، هوشيعانا؛ شاه صلح و صفا. -2

 هوشيعانا، هوشيعانا، هوشيعانا؛ شاه شاهان عيسی.

 دستها بر افرازیم؛ او را بپرستيم.

 هوشيعانا، هوشيعانا، تمجيد کنيم؛ نام جاللش را.
 

 يهوه، يهوه، يهوه؛ آن قادر يکتا. -3

 يهوه، يهوه، يهوه؛ جالل بی همتا.

 زیم؛ او را بپرستيم.دستها بر افرا

 یهوه، یهوه، تمجيد کنيم؛ نام جاویدش را.
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 حياتی که من اکنون دارم، به فيض و لطف خداوند است. -1

 ام، ايمانم به خداوند است.بزرگترين فيضی که يافته

 محبتش چه لبريز است، آن فيض او چه عجيب است.

 چشم، فيض خدا را تمجيد کنم.اين را هر روز من می
 

 درد و رنج ما آدميان، در اين دنيا چه فراوان است. -2

 قدرت چيره شدن دهد، اين فيض بزرگ خداست.

 ر دعا، و گر افتم دست خدا.در مشکالت و د

 بخشايد، فيض خدا را تمجيد کنم.ام میتسلی
 

 در آسمان جالل بر خدا، شادی الهی بهر ما. -3

 اين است فيض بزرگ خدا، افزايد هر روز شاديها.

 ياقتی من ندارم، تا اين محبت را يابم.ل

 انم، فيض خدا را تمجيد کنم.کنم دل و جتقديم 

 

 

 
 فيض خدا 
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 Songs: He - ح :سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 حامی روح و جانم رهاننده از دشمن   

  .2 حضورِ تو، همچون نسيم موسی رسايی  موسی رسايی

  .3 در هر جا با من استحضورت    

  .4 رايم( خداوندمحمدت )حمدت( سرايم )س   

  .5 حمدت ای خدا بر زبانم است   

  .6 حمدت کنم ای خداوند تو هستی يکتا   

  .7 حمدت ميگوييم، شکرت ميکنيم   

   .8 حياتی که من اکنون دارم، به فيض و لطف خداوند است   
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