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 (2) ؛زرهی که خدا مهيا ساخته برای ما -1

 (2) ؟کيست که تواند در برابرش بايستد
 

 !حقيقت و راستی است ،کمربند ما ،کمربند ما -2

 !عدالت و نيکی است ،جوشن ما ،وشن ماج

 (2) ؟کيست که تواند در برابرش بايستد
 

  !صلح و سالمتی است ،نعلين ما ،نعلين ما -3

 !ات عظيم استآن نج ،اکالهخود م ،کالهخود ما

 (2) ؟کيست که تواند در برابرش بايستد
 

 !کالم خداوند است ،شمشير ما ،شمشير ما -4

 !ايمان به مسيح است ،سپر ما ،سپر ما 

 (2) ؟کيست که تواند در برابرش بايستد
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 زمين به لرزه آمد، خورشيد کرد رويش پنهان

 پيروانش همگی، بازگشته، گريزان

 ساختند، در قبر نهادندش منجی را مصلوب

 او که مهر و اميد آورد، آنروز جانش بداد

 شيطان با لذت نگريست، آنروز در جلجتا

 گمان کرد پيروز شده، با فتحی بی همتا

 ديوهای جهنمی، فرياد برآوردند

 دانستند، فرجامشان سر رسيد آنها نمی

 صبح روز آن يکشنبه، آنطور که عيسی گفت

 او از مردگان برخاست لعنت مرگ و قبر شکست،

 حال آغازی نو آورده، سلطنتی بی پايان

 هللوياه، هللوياه، هللوياه، عيسی زنده است

 مرگ قدرتش را باخته، و او غالب شده است

 عيسی ابدی است، او زنده است، او زنده است

 او که الف و هم يا است، اول و آخر

 لعنت گناه برداشت، آزادی جايش گذاشت

 سته، او زنده است، او زنده استبره خدا برخا

 او مولف و مکمل ايمان ماست، او که طرد شده، منجی و حيات ماست

 مرگ قدرتش را باخته، موت ديگر چيره نيست

 هللوياه، هللوياه، آرامی بخش عظيم خدای قدير

 پدر جاودانی، سرور سالمتی، اوست کالم ابدی

 او زنده است، او زنده است
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 قادر توست خدایِ بسيار، در دستهایِ زمين و آسمان آبهایِ

 اين است خواهش و هم آرزويم، شاهِ من باش ای خداوند

 در قلبِ من سلطنت کن، با قدرتت خداوندم

 ام باش ام در تنگيها، سلطانِ زندگی در شادی
 بگذار وجودم جاللت دهد، افکارِ دلم تو را شاد سازد

 ندام، شاهِ من باش ای خداو تو برترينی در زندگی

 در قلبِ من سلطنت کن، با قدرتت خداوندم

 ام باش ام در تنگيها، سلطانِ زندگی در شادی
 تويی صخرهِ و، نجاتِ ما؛ تنها حقيقت تنها راه ما

 تويی صاحب و، مالک جانها؛ شاهِ من باش ای خداوند

 )در قلبِ من سلطنت کن، با قدرتت خداوندم

 (2ش( )ام با ام در تنگيها، سلطانِ زندگی در شادی
 

 

 

 سراينده: ژيلبرت
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 زمين و آسمان پر از رحمت خداوند است

 او با کالمش دريا و خشکی و کوه و صحرا را آفريد

 خداوند را ستاييم، با آوای موسيقی

 وجد و شادیبا خداوند را ستاييم، 

 خداوند را ستاييم، با رقص و با پايکوبی

 بهر او سرودی نو خوانيم

Zameen o aseman por az  

rahmate khodavand ast 

Oo ba kalamash darya o khoshki  

o kooh o sahra ra afareed 

Khodavand ra seta-eem, 

ba avaye moosighi 

Khodavand ra seta-eem, ba vajd o shadi 

Khodavand ra seta-eem, 

ba raghs o ba paikoobi 

bahre Oo soroodi no khaneem 

 
 

Acclaim Al Senior (Spanish Song) 
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 زمين و آسمون گر بهم آيه

 ای عمروم سر آيه اگر در لحظه

 بر اون عالم بگويوم از دل و جون

 (2) ه منجی يوم مسيحای خدايهک

 اگر باشم به دنيا شاد و خرسند

 قنداگر گردوم مثال حبّه 

 به عمروم گر همه لذّت بيايه

 (2) يوم عيسی خدايه بگويوم منجی

 اگر آتيش بگيره هر چه داروم

 اروماگر نابود گرده هر چه ک

 اگر از زخم مو کرمی در آيه

 (2) به ولّاهه بگويوم او خدايه

 شکافند از جفاها اگر قلبوم

 اهاجوابی گر نگيروم از دع

 لقِ مو در آيهزبونوم گر ز ح

 (5) به انگشتوم نويسم او خدايه
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 رسد. س، دينگ دانگ دونگ؛ به گوش ما میزنگ کريسم -1
 رسد. که در کوهستان است؛ صدای زنگ می به آن کلبه کوچک

 

 رسد. س، دينگ دانگ دونگ؛ به همه جا میزنگ کريسم -2
 رسد. دريا، سرتاسر دنيا؛ صدای زنگ می به کوه و دشت و

 

 رسد. می مس، دينگ دانگ دونگ؛ به آرامیزنگ کريس -3
 رسد. خدا را دوست دارند؛ صدای زنگ می هايی که به بچه
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 (2) !خالق عالميان، برتر ز هر قدرتی در آسمان ،زيرا تو ای خداوند

 

 (2) !جالل از توست عيسی ! جالل از توست!جالل از توست

 

 (2) !خالق عالميان، برتر ز هر قدرتی در آسمان ،زيرا تو ای خداوند

 

* * * * * 
 

(For Thou, O Lord, art high above all the earth 

The art exalted far above all gods) (2) 

 

I exalt Thee, I exalt Thee, I exalt Thee, O Lord (2) 
 

(For Thou, O Lord, art high above all the earth 

The art exalted far above all gods) (2) 

 

 

 

 

 

 

 
I Exalt Thee,  

By: Pete Sanchez, Admin. By: Gabriel Music Inc. 
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 Songs: Ze - ز: سرودها

 رديف اول سرودها ندب شعر مترجم آهنگ

  .1 زرهی که خدا مهيا ساخته برای ما  اميرخانيان  اميرخانيان

  .2 زمين به لرزه آمد  ويدا کانينگهام 

  .3 زمين و آسمان آبهای بسيار  ژيلبرت 

  .4 ر از رحمت خداوند استزمين و آسمان پ   

  .5 و آسمون گر بهم آيهزمين    

  .6 زنگ کريسمس، دينگ دانگ دونگ،    

  .7 زيرا تو ای خداوند خالق عالميان  ه. هوسپيان 
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