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 که اينقدر خوشبختيدسئوال: راستی شما کی هستيد؟  -1

 رقصيدخوانيد و میمی ،خندان و دست تو دستيد

 پرستيمعيسی را می ،جواب: ماها مسيحی هستيم

 تو هم بيا جزو ما ،پدر ما هست خدا

 نماييدخوانيد؟ آن را حفظ میابی است میسئوال: چه کت -2

 ايدداده که دل به آن ،يد؟ايدهچه چيز از آن د

 چاره درماندگی ،جواب: راه و رسم زندگی

 تو هم بيا بخوانيم ،يابيمدر اين انجيل می

 بريدهر جا با خود می ،سئوال: عالمتی که داريد -3

 مقصود از آن چه هست؟ ،دور گردن يا در دست

 سر و کارش با دل است ،جواب: جواب اين مشکل است

 بدارتو هم آن را دوست  ،صليب دارد افتخار

 زنيد آهستهحرف می سئوال: دست جفت و چشمان بسته -4

 زنيد؟که با او حرف میبيند؟ مگر کسی می

 هست گفتگو با خدا ،جواب: اين حالت دعا هست

 تو هم بکن که نيکوست ،راز و نياز با اوست
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 !پيمود بهرم ،پيمود بهرم ،پيمود بهرماو راه جلجتا را 

 !، تا بخشد حياتمراه جلجتا را او پيمود بهرم
Rahe joljota ra u peymud bæhræm, Peymud bæhræm, peymud bæhræm! 

Rahe joljota ra u peymud bæhræm, Ta bækhshæd hæyatæm! 
 !راه درد و رنج منجيم ،چه ظلمتی تسخير نمود دلم ،وه -1

 !ظلمت غليظ از من بزدود ؛چون به قلب سياهم نظر نمود
1- Væh, cheh zolmæti tæskhir nemud delæm, Rahe dærd o rænje monjiyæm! 
Chon beh ghælbe siyahæm næzær nemud; Zolmæte ghæliz æz mæn bezdud! 

 !پيمود بهرم ،پيمود بهرم، پيمود بهرماو راه جلجتا را 

 !راه جلجتا را او پيمود بهرم، تا بخشد حياتم
Rahe joljota ra u peymud bæhræm, Peymud bæhræm, peymud bæhræm! 

Rahe joljota ra u peymud bæhræm, Ta bækhshæd hæyatæm! 
 .در شک و ترديد از نجاتم ؛ترسان و لرزان به پايش افتادم -2

 "!مسيح گناهانت را بخشيد" :آنگه از درونم اين ندا رسيد
2- Tærsan o lærzan beh payæsh oftadæm; Dær shæk o tærdid æz nejatæm. 

Angæh æz dærunæm in neda resid: “Mæsih gonahanæt ra bækhshid!” 

 !پيمود بهرم ،پيمود بهرم، پيمود بهرماو راه جلجتا را 

 !راه جلجتا را او پيمود بهرم، تا بخشد حياتم
Rahe joljota ra u peymud bæhræm, Peymud bæhræm, peymud bæhræm! 

Rahe joljota ra u peymud bæhræm, Ta bækhshæd hæyatæm! 
 .راه جلجتا را او پيمود ؛عيسی محبتش را ظاهر نمود -3

 !جالل بر نام شاهم عيسی ؛ترک نمود شکوه آسمانی را

3- Eesa mohæbætæsh ra zaher nemud; Rahe joljota ra u peymud. 

Tærk nemud shokuhe asemani ra; Jælal bær name shahæm Eesa! 

 !پيمود بهرم ،بهرم، پيمود بهرم پيمود او راه جلجتا را

 !راه جلجتا را او پيمود بهرم، تا بخشد حياتم
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 رحمت خداوند، رحمت خداوند بر ما؛ -1

 ع است.يعظيم، عظيم، عظيم و رف

 عظيم، عظيم، عظيم است.
 راستی خداوند بر ما؛ راستی خداوند، -2

 تا ابد، تا ابد، تا ابداآلباد.

 تا ابد، تا ابد، تا ابد است.
 نقشه خداوند، نقشه خداوند بر ما؛ -3

 عجيب ، عجيب، عجيب و عالی است.

 عجيب ، عجيب، عجيب است.
 

 
 بر ما

 117:2مزمور 
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 (2) ندهتو، شيرين کند، کامِ هر ز عشقِ؛ دهد، بر تنِ مردهتو جان می روحِ

 (2) ؛ سر به درگاهت نهم، دل به تو بندمما، ای خداوندم مائی، شاهِ تو شاهِ
 

 (2) خسته اين دلِ  ،چون رها گردم من از؛ تو دهم، ای خداوندم به دستِ دستم

 (2تو شاهِ مائی، شاهِ ما، ای خداوندم؛ سر به درگاهت نهم، دل به تو بندم )
 

 (2) بسته تو، هر درِ باز شود با نامِ ؛ من نامت به من قدرت دهد، ای عزيزِ

 (2نهم، دل به تو بندم )تو شاهِ مائی، شاهِ ما، ای خداوندم؛ سر به درگاهت 
 

 (2) ما، ما کمر بسته و آيی پيشِتتا ؛ ما، منتظر هستيم بيا بيا ای شاهِ

 (2تو شاهِ مائی، شاهِ ما، ای خداوندم؛ سر به درگاهت نهم، دل به تو بندم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014سپتامبر  -شعر از: اسد
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 ،ت عطا فرماقوّ ،القدس به ماروح -1

 !رحمتت روشن کند جان را تا آنکه نورِ

 (2) !بی فنا دلهايمان کن مشتعل با حبِّ !شک را ببر از ما ،نو بخشا ايمانِ

 

 ،بگداز و غالب آ ،جامد را وين قلبِ -2

 !نوخلقتم فرما ،بدم بر جمله افکارِ

 (2) !بی فنا دلهايمان کن مشتعل با حبِّ !شک را ببر از ما ،نو بخشا ايمانِ

 

 !تسبيح زيبد تو را ،نم حمد از زبانِ  -3

 !باقی عمرم را ،خدمتت کنم پس صرفِ

 (2) !بی فنا دلهايمان کن مشتعل با حبِّ !شک را ببر از ما ،نو بخشا ايمانِ

 

 با قدرت روحت، گويم پيامت را! -4

 جويندگان و تشنگان، يابند نجاتت را!

 (2) !نابی ف دلهايمان کن مشتعل با حبِّ !شک را ببر از ما ،نو بخشا ايمانِ
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 ،القدس تازه کن روحم با لمس خودروح -1

 روشن کن، افکار مرا با نور خود

 سيراب نما از نهر آب حيات، اتپر نما قلب مرا از نيکويی
1- Ruh olghodos tazeh kon ruhæm ba læmse khod 

Roshæn kon, æfkære mæra ba nure khod 

Por næma ghælbe mæra æz nikuyi æt, Sirab næma æz næhre abe hæyat 
 جالل ای خداوند بهر روح پاکت ،القدسجالل بر تو پدر بهر روح

 جالل بر تو جالل برتو پدر، القدسجالل بر تو پدر بهر روح

 (2هللوياه ) ،هللوياه ،هللوياه ،هللوياه
Jælal bær to pedær bæhre ruh olghodos, Jælal ey Khodavænd bæhre ruhe pakæt 

Jælal bær to pedær bæhre ruh olghodos, Jælal bær to jælal bær to pedær 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah (2) 
 القدس تازه کن روحم با قدرتتروح -2

 القدس زندگيم را تبديل نماروح

 القدس جاری کن مهر منجيم راروح

 القدس تقديس کن با کالمتروح
2- Ruh olghodos tazeh kon ruhæm ba ghodrætæt 

Ruh olghodos zendegiyæm ra tæbdil næma 

Ruh olghodos jari kon mehre monjiyæm ra 

Ruh olghodos tæghdis kon ba kælamæt 
 جالل ای خداوند بهر روح پاکت ،القدسجالل بر تو پدر بهر روح

 درجالل بر تو جالل برتو پ، القدسجالل بر تو پدر بهر روح

 (2هللوياه ) ،هللوياه ،هللوياه ،هللوياه
Jælal bær to pedær bæhre ruh olghodos, Jælal ey Khodavænd bæhre ruhe pakæt 

Jælal bær to pedær bæhre ruh olghodos, Jælal bær to jælal bær to pedær 

Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah (2) 
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 هر زمان، هادی ما در اين جهانالقدس در روح -1

 حضور تو بخشد حيات، تسلی و فيض نجات

 ور کن ما را، ای آتش خداای روح شعله

 بيدار نما کليسايت، بهر کار و خدمت

 القدس رب جالل، دور نما هر اشک و ماللروح -2

 ايم تو را، از ما مشو دور و بياگر محزون کرده

 داور کن ما را، ای آتش خای روح شعله

 بيدار نما کليسايت، بهر کار و خدمت

 القدس جاری فرما، نهر حيات از بطن ماروح -3

 احيا شود دل مردگان، چون روح دمد بر قلب و جان

 ور کن ما را، ای آتش خداای روح شعله

 بيدار نما کليسايت، بهر کار و خدمت

 القدس شکرت گوييم، هر چه هستيم ز تو داريمروح -4

 عيسی را، محبت پدر در ما در نورت بينيم

 ور کن ما را، ای آتش خداای روح شعله

 بيدار نما کليسايت، بهر کار و خدمت
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 القدس ما را هنگام سرود؛روح -1
 ياری کن تا ما از دل بسراييم.

 

 

 القدس ما را هنگام دعا؛روح -2
 ياری کن در آنچه بايد بگوييم.

 

 القدس ما را در کالم خود؛روح -3
 ياری کن تا در آن نوری ببينيم.

 

 القدس ما را حين بشارت؛روح -4
 ن تا از تو حکمتها يابيم.ياری ک

 

 القدس ما را در زندگانی؛روح -5
 ياری کن تا مثلِ عيسی بشنويم.

 
 13-16:14يوحنا  

John 16:13-14 
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 روح خدای زنده نازل شو بر من
 

 روح خدای زنده نازل شو بر من
 

 

 و ساز . . . خادمم ساز . . .بشکن . . . ن
 

 

 روح خدای زنده نازل شو بر من 
 

* * * * * 
Spirit of the Living God, Fall fresh on me 

 

Spirit of the Living God, Fall fresh on me 
 

Melt me . . . mold me . . . Fill me . . . use me. 
 

Spirit of the Living God, Fall fresh on me 
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 ،منينؤدر قلوب م ،روح قدوس الهی -1

 .عاطی فيض ويقين ،موجد حمد و سرور است

 ،با حضور پر جالل روح و راستی خدا

 (2) .درک نمودم در وجودم خداوندی عيسی
 

 ،سوی سما کرد صعود ،منجی عالم ،چون مسيح -2

 ؛روح قدوسش فرستاد بر تمامی شهود

 ؛شاهدان او شوند ،تا روند اکناف عالم

 (2) .مژده انجيل رسانند به هر جا که پای نهند
 

 ؛روح قدوس الهی مردم را ملزم کند -3

 .هر گناه مخفی نيز در نورش بر مال شود

 .قلبی نو ايجاد نمود ،او شکست اين قلب سنگم

 (2) .با دعا و با سرود ،تا به روح او را پرستم
 

 

 

 

 ت ربانیسرودنامه جماع"سرود اصلی عربی، مترجم: ه. هوسپيان 
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 !طالب حضور توام ؛روح و جان من مشتاق تو است -1

 !جسمم را مطيعت کنم ،ای پدر ،روحت تحت قدرتِ
 

 !روح خوده ب ،ای خدا ،بشکن اين پوسته سخت من

 !بينمت در عمق وجود ،تا شوم آزاد ز قيد جسم
 

 .تا شوم شبيه عيسی ،شکند مرادعا می روزه و -2

 .زندگی را صفابخشد  ،عطر معرفت و شناخت تو
 

 !روح خوده ب ،ای خدا ،بشکن اين پوسته سخت من

 !بينمت در عمق وجود ،تا شوم آزاد ز قيد جسم
 

 پيروزی بر جسم، خواست روح توست، اندر اين نبرد درون. -3

 فيض عطا نما تا غالب شوم، گردد اين تن من زبون!
 

 !روح خوده ب ،ای خدا ،بشکن اين پوسته سخت من

 !بينمت در عمق وجود ،ز قيد جسم تا شوم آزاد
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 جاويد ، حياتِآبِ وحم تشنه است، خدای زنده؛ تشنۀر

 مرا القدس؛ تقديس نما، وجودِمسحی نو، ز روحلمس و 

 هللويا قدرت از توست، هللويا برکت از توست

 هللويا عظمت از توست، هللويا عيسی جالل از توست

 شيرينت بانگِ  حضورت؛ بيداری بخشد، شدبخ ،شادی و حيات

 تو صفای زندگيست ت جاريست؛ ز عطرِز نگاه تو، محبّ

 هللويا قدرت از توست، هللويا برکت از توست

 هللويا عظمت از توست، هللويا عيسی جالل از توست
 پنطيکاست تِقوّ تشنۀخداست؛  ، کالمِ روحم تشنۀ

 تو روحِ آتشِ ،در حضورت؛ تا بريزد ،منتظر مانم

 هللويا قدرت از توست، تهللويا برکت از توس

 هللويا عظمت از توست، هللويا عيسی جالل از توست

Roham teshne ast, Khodaaye Zende; teshneye aabe, hayaate jaavid 

Lams o mashi no, ze Roholghodos; taghdis namaa vojode maraa 

Halleluoja barekat az tost, Halleluoja ghodrat az tost 

Halleluoja azemat az tost, Halleluoja Esaa jalaal az tost 
Shaadi o hayaat bakhshad hozorat; bidaari bakhshad, baange shirinat 

Ze negahe to, Mohabbat jarist; ze atre to, safaaye zendegist 

Halleluoja barekat az tost, Halleluoja ghodrat az tost 

Halleluoja azemat az tost, Halleluoja Esaa jalaal az tost 
Roham teshneye, Kalaame Khodaast; teshneye ghovvate, Pentikost 

Montazer maanam, dar hozorat; taa berizad, aatashe Rohe to 

Halleluoja barekat az tost, Halleluoja ghodrat az tost 

Halleluoja azemat az tost, Halleluoja Esaa jalaal az tost 
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 دانيد؟آيا شما می آيد؛روز خداوند چون دزد می -1

 دايم بيدار باشيد، و به خواب نرويد؛ با خدا همراه باشيد.

 
 پيوسته شاد باشيد، هميشه دعا کنيد؛ در هر امر شاکر باشيد. -2

 اين در حق شما، در مسيح عيسی؛ اراده خدا است.

 

 ديس نمايد.خدای سالمتی، شما را، بالکل تق -3

 روح و نفس و بدن، تا بازگشت عيسی؛ بی عيب محفوظ بماند.
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 شادم روز و شبهام شادِ

 آخه عيسی است پادشاهم

 عيسی رو داريم همۀ ما خوش به حاليم که مسيحِ

 نيکو ما هميشه شکرگزاريم واسه اين شبانِ

 سپاريم.ه داريم به خداوند میهر چی درد و غصّ

 (2گناه آزاديم ما ) اديم ما، از بندِش شادِ
 شيطونه حتّی نميديد توی رؤيا )هاللوياه(

 شيطون حتّی نميديد تو خواب و رؤيا )هاللويا(

 عيسی )هاللويا( که شبان ما بشه مسيحِ

 بشه عيسی مسيح )هاللويا( که شبان ما

 (2گناه آزاديم ما ) شاديم ما، از بندِ شادِ
Roz o shabham shade shadam 

Aakhe Isaa ast paadeshaaham 

Hame-e maa khosh be-haalam ke masihe Isaa ro daarim 

Vase in shabaane nikoo maa hamishe shokrghozarim 

Har chi dad o ghosse daarim be Khodaavand misepaarim. 

Shaade shaadim maa, az bande ghonaah aazaadim ma (2) 
Shitone hattaa nemidid toye royaa (Halleluiah) 

Shitone hattaa nemidid to khaab o royaa (Halleluiah) 

Ke shabaane maa beshe Masihe Isaa (Halleluiah) 

Ke shabaane maa beshe Isaa Masih (Halleluiah) 

Shaade shaadim maa, az bande ghonaah aazaadim ma (2) 
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 گر چه خرد است و شکستهروغن در چراغ ايمانم ريز،  -1

 تا طلوع فجر خجسته.، د و پرتو افکندکه بسوز
 

 حمد و ثنا به شه شهان؛ حمد و ثنا، حمد و ثنا،

 به فادی اين جهان. هوشيعنا، هوشيعنا،
 

 سته،چه ضعيفم و خ گر صياد مردمانم بگردان، -2

 تا طلوع فجر خجسته. ،که بياری تو کوشش کنم
 

 د و ثنا به شه شهان؛حمحمد و ثنا، حمد و ثنا، 

 به فادی اين جهان. يعنا،هوشيعنا، هوش
 

 

 

 

 
 

 

Give Me Oil In My Lamp (Chorus Melodies 22) 
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 Songs: Re - ر: سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 راستی شما کی هستيد؟ که اينقدر خوشبختيد   

  .2 ( )سرود آه چه ظلمتی بهرممود بهرم، پيمود راه جلجتا را او پي ه. هوسپيان  

  .3 رحمت خداوند، رحمت خداوند بر ما   

  .4 دهد، بر تنِ مردهروح تو جان می   

  .5 القدس به ما قوت عطا فرماروح   

  .6 القدس تازه کن روحم با لمس خودروح     

  .7 هنگام سرود ،القدس ما راروح   

  .8 نازل شو بر ما ،روح خدای زنده   

  .9 ی در قلوب مومنينروح قدوس اله   

  .10 روح و جان من مشتاق تو است طالب حضور توام   

  .11 روحم تشنه است، خدای زنده   

  .12 آيدروز خداوند چون دزد می   

  .13 روز و شبهام شاد شادم   

   .14 روغن در چراغ ايمانم ريز   
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