


 اريان  کليسای  سرودانهم
 ...بشنو  ای  

ی تو، تو را  يان ديگر غير از من نباشد من هستم يهوه، خدا  .خدا
وند خدای خود را هب همه دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود محّبت نما  .اينكه خدا

 .همساهي خود را مثل خود محّبت نماو 
 

  
رد دلهای رد دلهای هب مزامير و تسبيحات و سروداهی روحاني و با فيض هب مزامير و تسبيحات و سروداهی روحاني و با فيض 

  ""  3:613:61کولسيان کولسيان " "                           ..خود خدا را بسرادييخود خدا را بسراديي
  



  مقدمهمقدمه

 ،اندد و ـددف ضدید وداوندد    امروز ایرانیان مسیحی تقریباً در تمام جهان پراکنده

سدراییدن  . شددد  تدر مدی  هدا هدر روز اضد ون    ها و کلیسداها  نن تعداد مشارکت

ایمانداران ـددده و  سرودها  روحانی همیشف یکی از ارکان اصلی پرستش این 

اصدی  و جدامو و    ةـاشد ولی متأسفانف ـف علت در دسترس نبددن سدرودنام می

نشنا کف حاو  همان سرودها  لطیف و مدزون ـاشد، ـسیار  از ایدن سسدمت   

دارید کلیسا  مدادر   گدنف کف یاد  همان. اند ـهره ماندهمهم عبادت مسیحی ـی

واصدی ـدرا  سدراییدن سدرودها      اهمیت  ،ما در ایران از همان ـدو تأسیس

سائ  ـدده و ایمانداران ـا ذوسی چدن اسقف دهقانی تفتی، اسقف هایک  روحانی

سد ا   ی، نسا  منتظمی، دکتر نریدانپدر،  هدسپیان مهر، دکتر سعیدوان کردستان

... نی  نهنگسازانی مانند ایرج امینی، ویرا اردلی، نددرمن شدارو و   ... ایروانی و 

 .اند یادگار گذاشتف ا  ما ـفـر و سرودها رازیباترین نغمات 

اثدر   ؛سرودنامة کلیسا  ایران نف تنهدا از نظدر شدعر و نهنده و هندر     

ها  روحانی کف منطبق ـر کالم وددا و  ا  است ـلدکف از نظر ـیان و پیام ارزنده

کتداـی ـسدیار نمدزندده     ،ل کلیسدا هسدتند  ها  مدرد سبدد  حکمت الهی و سنت

از  شددد؛ ا  از سدرودها  روحدانی تقددیم شدما مدی      دهو ایندک گ ید  . ـاشد می

ایدن سدرودنامف سپاسدگ ار  نمددده و      ةواطر تهی و ودمتگ اران ـف همکداران

دعدا  ما این است کف این سرودها  روحدانی ـاعث ـرکدت همدة ایماندداران    

 ندر جهانانتشارات                                                                  .ـاشد

 



  دعای ربانيدعای رباني
ا  پددر مددا کددف در نسددمانی، نددام تددد مقدددس  

تددد چنانکددف در  ةاراد . ـدداد، ملکدددت تددد ـیایددد

ندان   .شددد  نسمان است ـدر زمدین نید  کدرده    

هدا   کفاف ما را امدروز ـدف مدا ـدده و سدر      

ما را ـبخش چنانکدف مدا نید  سرردداران وددد      

را در نزمددایش میدداور    ـخشددیم و مددا  را مددی

زیدددرا  . مدددا را رهدددایی ده  ـلکدددف از شدددریر

ملکدددت و سدددت و جددالل تددا اـدددا ـاد از نن  

 . تدست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   نمین                                               



ااقتعدانهم مسيحيااقتعدانهم مسيحي
من ایمان دارم ـف ودا  پدر سادر مطلق، والق نسمان 

و زمین و ـف پسر یگانف او، وداوند ما عیسی مسیح کف ـف 

سرار گرضت و از مریم ـاکره القدس در رحم روح ةواسط

متدلد شد و در حکدمت پنطیدس پیالطدس الم کشید و 

مصلدب شده ـمرد و مدضدن گردید و ـف عالم ارواح ن ول 

ـف نسمان صعدد . کرد و در روز سدم از مردگان ـرواست

نمدده و ـف دست راست ودا  پدر سادر مطلق نشستف 

ان را داور  است و از ننجا وداهد نمد تا زندگان و مردگ

القدس و ـف کلیسا  مقدس  نماید و من ایمان دارم ـف روح

جامو و ـف شراکت مقدسین و ـف نمرزش گناهان و ـف 

 .سیامت اـدان و ـف حیات جاودان

                                                                  نمین   
 



  الفبایی الفبایی   فهرستفهرست
  

  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  شماره سرودشماره سرود                      مصرع اول               مصرع اول               

 852 اکنون در نور سالکم  

 763 اگر این دنیا همیشه  الف

 396 اگر روز من، اگر شب من 307 آتشی در قلبم برافروز

 362 اگر شادمان هستی 733 ام آرامش و شادی یافته

 58 هزاران بار دیگراگر عیسی  357 هایی سازندة آرامی دل

 29 امروز برخاست مسیحا 828 آری ترک کردی بهرم

 733 امروز چه روزیست روز شادی 333 آزاد شدم با خون او

 73 امروز مسیح منجی بشر 830 آزادم کرد، آزادم کرد

 37 امشب چه فرخنده شبی 338 آسمان گوید جالل

 303 امید شادی بخشی است آن 70 آمد مسیح اندر جهان

 723 اندر این جهان مملو از گناه 833 آه ای شبان نیکو بیا

 302 او خداست، او خداست 389 آه چه زیباست که شوند جمع

 833 او شبان نیکویم است 33 آه چه ظلمتی تسخیر

 333 او قادر است، او حاکم است 368 آه خداوند شبان من است

 333 اوست خدای قادر 767 آیا از بهر عمر پرطوفان

 336 ای اورشلیم ای شهر سماوی 753 از این دنیای مغموم و فانی

 28 ای آسمان بگشای در 33 از بهر تسبیح حق 

 388 ای آفرینندة روان 877 از جان و دل خواهم ترا

 390 ای آنکه بر مسیحید مؤمنان 822 از دل سرود حمد خوانم

 373 ای برادر، ای خواهرم 836 از دل و جان نبرد کنیم 

 339 ای برادران من خوشی دل من 65 از سوی مشرق ما سه شه

 72 لحم از قدر تو کاهیده ای بیت 67 که قنوم یکی آناز سه ا

 753 ای تمامی روی زمین 75 از شرق مائیم پادشاهان

 370 ای تمامی زمین خداوند را آواز 375 از مهر مسیح جدا نشوم

 393 ای تمامی زمین خداوند را  860 اعتماد بر عیسی نیکوست

 37 ای چشمة جود ای پدر 758 ایم به حضورت اکنون آمده

  



  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود
 27 ای مسیح ای خداوند هستی 805 ای خالق ارض و سما

 798 ای نجات دو عالمای مسیح  836 ای خدا طالب بیداریم

 325 ای مسیح تو منجی عالمی 373 پری تو را خواهیم ای خداوند

 703 ای مسیحا زود بیا 857 حیات ای خداوند تویی منشاء

 39 ای مسیحا شاهم تویی 333 ای خداوند حمدت سراییم

 723 ای مصدر جاللت 708 ای خداوند قوت من تو را

 792 مظهر خداییای  823 ای خداوند مهربان مسیح

 839 ای مظهر قدرت خدایی 807 ای خداوند و معبود من

 329 ای مظهر لطف خدا 779 های تو  ای خداوند، وعده

 335 ای مقدسین ای قوم خدا 885 ای دوست بیا راحت این قلب

 23 ای منبع نور ای خدا 389 ای روح ایزدی، ای نور الیزال

 833 انمنجی، ای مهر جای  93 ای روح حق آرام جانی، بازآ

 738 ای خدا ای منجی من 339 القدس ای چشمة خدا ای روح

 893 ای منجی نزد که روم 380 القدس مرا لمس نما ای روح

 66 ای منجی و ای شاه من 383 القدس وعدة پدر ای روح

 796 ای مؤمنین شما عالم را نورید 85 ای روز شادمانی

 875 جان فشانمای یار  8 ای ساکنان این جهان

 338 ای یار مهربانم 730 ای ساکنان ربع مسکون

 733 ایمان داریم ما به خدا 352 ای سالک و ای هالک در گناه

 893 ایمان ما در زندگی 358 ای سرور و دمساز من

 883 این است روزی 333 در خدا  ،ای صالحان

 7 این سفره ز نعمت خدا 373 همتایی ام، بی ای عیسی منجی

 352 این یادگار اوست 872 ای عیسی نزدم بیا

 366 اینجا غم است و محنت 780 ای فرزندان نور گرد هم بیایید

 39 اینک چه خوش و چه دلپسند 783 ای فروغ جاودان

 338 هایست پایاینک چه زیبا 395 ای که اکنون در دعایی

  ب 393 ای که تو از بهر دعا

 323 خود ببر اسم عیسیبا  837 شنوی  ای که دعا می

 376 هایی باز با دست 793 ای مجرمین و عاصیان

 839 با شادی نامش را سراییم 785 ای محبان خدا



  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود
 896 به که پناه برم 376 با شعلة روح نزول فرما

 892 به لطف و به نرمی عیسی 363 سوی تو آیم  گناهانم بهبا 

 33 به نام خداوند جان آفرین 308 باد نوروز وزید 

 2 به نامت خدای عظیم 337 خواهیم باران آخر می

 803 به نزد پاک یزدان شو 38 باشد پناه ما خدا

 60 به وقت نیمه شب نوری  336 باشد خدا سلطان

 303 به وقت ورودم به سال جدید 878 باشد خداوندم شبان

 353 بهر تعمید عضو کلیسا 35 باغ جتسیمانی را

 359 ندیشمابهر فردا نی 772 باید سرایم تمجید نمایم

 83 بیا گلبانگ کشیم 53 همتا بخواب ای طفل بی

 63 بیایید با هم یک نفس 53 بخواب ای کودک زیبا

 6 دالبیدار و آگه شو  730 بر افالک شد از گنه

 63 بین بر صلیب عیسی را 702 بر خاکیان بادا نوید

 320 بین شکوه و جالل سما 330 توکل نما خداوند بر

 30 بینم ز دل تو را 62 از اورشلیم بر فراز تلی بیرون

  پ 98 بر فراز تلی خارج از اورشلیم

 833 های پایدار بر وعده 386 ات عیسی بر منجی

 392 پدر جان محبت تو 303 برای جهان قشنگ و عظیم

 733 پدر دوستت دارم 25 برخاست ز اموات موالی ما

 868 پر جالل است پیروی او 69 بردی محنت بهرم 

 887 پروردگار مهربان دارم به دل 733 بس شادم که پدر از سما

 358 پناهم شد آن صخره 338 بشد روز و اینک شب آید کنار

 870 خدا ای شه نیکوی منپور  700 بشنو صدای عیسی را

 723 ات باش مطیع پیرو منجی 77 بشنو هاتف سراید

 339 پیروان مسیح خداوند 86 بمان با من یارب مهربان

 23 پیروزی از توست 55 بودند دختران فراوان به شهرها

 95 پیروزی هست، آزادی هست 332 به پیش ای سرباز مسیح

  ت 337 به فرمان تو ای یزدان

 353 تسخیر کن قلب ما 773 ام های تو داخل شده قدسبه 

 736 تسلیمت شوم خدا 806 به قصرهای او داخل شو



  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود
 335 نگرم چون بر او می 73 اش روم تصمیم گرفتم در پی

 79 چون برای ما آمدی 339 تقدیم نمایم خود را

 335 چون بنگرم بر صلیبت 859 تنها عیسی باشد مالک دلم

 20 چون چشمان خود را بر صلیب 726 تو ای بندة جهل

 775 چون در گناه مرده بودم 332 تو ای روح، ار گذر کردی

 385 چون روحش در من کار کند 336 همتایی تو بی

 382 بینم چون روی قدوست را 839 تو تاک هستی

 360 چون سرگردان من همچو باد 850 کنم ای خدا توبه می

 330 چون شرارت و گناه  ج

 82 چون شمعون 3 جاریست ز خالق برکات

 303 چون شیپور خداوند 359 جان من خداوند را متبارک

 863 چون صدای منجی آید 888 جان من در دست توست

 68 شد نجم آن شبچون ظاهر  333 جانم به تو چسبیده است

 92 چون عیسی شاه جالل 858 جز تو اندر سما

 773 چه پر جالل و زیباست 836 جشن عظیمی است

 823 چه عجیب است عیسی 367 جالل بر تو باد خدای پدر

 33 چه نیک است حق مسجود 853 جالل دهم نامت را عیسی

 388 ؟چیست عالج گناهم 56 جهان آشفته و درهم

  ح 873 چنین حُسنجهان را با 

 356 حمد او همیشه   چ

 833 صبحگاه حمدش کنید 763 چشمان خود را به سوی

  خ 323 چشمان قلبم را بگشا

 735 خالق آسمان 332 چشمانم بگشا عیسی را ببینم

 367 خاموش و آرام ای جهان 833 چنان که آهو 

 829 کند خدا راهی مهیا می 729 چو تاریکی جهان را کرد دیجور

 736 خدا فرستاد پسرش عیسی را 737 منچو سرمست مسیحم 

 777 خدا محب و منجی جانم 738 چون ایمان آریم پیغام انجیل

 787 خدا ملجاء و قوت من است 835 چون آواره در دنیا سرگردان

 336 خدا نگهدار شما است 38 چون با توجه بنگرم



  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  سرودسرود  مصرع اول                          شمارهمصرع اول                          شماره
  د 387 ، خدا نیکوستخدا نیکوست

 خدا نیکوست، با شادی سراییم
 خداوند از راه فیضش

398 
739 

 895 دارم در قلب خود سرودی

 333 دارم دو چشم کوچکی 883 خداوند ای جان شبان من است

 795 عجب منجیدارم من  732 خداوند آسمانی، ای منشاء 

 322 آید داماد می 770 خداوند، خداوند از مردگان 

 337 دانا خانه روی صخره کرد بنا 752 بهرم مهیا سازد ،خداوند راهی

 37 دانی مسیح جان گرامی 350 خداوند عیسی عدالت ما

 300 کران در این دنیای بی 853 خداوندا تو آگاهی

 876 ها و تنگی آزمایشدر  803 خداوندا دل ما شاد از تو

 39 در آن شب مقدس و فروزان 330 خداوندا که هر چیز از تو آمد

 737 ام در پای صلیب منجی 797 خداوندا نگاهم کن

 832 در پیشگاه تخت فیض مسیح 36 دار خداوندا نگاهم

 883 در تو جالل و در تو بقاست 832 دانم خدای پدر نمی
 363 در جالل عبادتش کنید 38 خدای عظیم بهر ما خاکیان

 730 در حضور خداوند، روح او 302 خدایا بزرگی و هم مهربان

 757 در حضورت خدا، تسبیح 5 خدایا به نامت ستایش سزا

 23 در خاک کردند آنها 83 خدایا جاودان و الیزالی

 763 امام، در خانه در خانه 789 خدایا چون با حیرت خیره شوم

 93 در دل خودتان سرود سازید 873 را فراگیرخدایا ذهن و فکرم 

 52 شب تار ای به یک در دهکده 750 خدایا رهبری و دانش

 372 در ره مسیح با قدرت خدایی 83 ستایم تو را خدایا ز جان می

 306 در سفر عمر خدایا مرا 833 خدایا نور تو هر دم عیان است

 365 شاه شاهاندر شب آخر  879 خدایی که آفرید ارض و سما را

 57 در شب تار و ظلمانی 707 خوانیم سرود در وصف آن

 73 در شب تیره شبانان 737 خواهم شبیهت گردم

 826 در طریق زندگی در این جهان 827 خواهم هر روز با تو راه روم

 867 در طی سفر 762 حال آن کسان که به خوش

 372 در قلب من باشد جشن 363 خون عیسی قطره، قطره
   

 

  



  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود
 33 زمین و آسمان پر از رحمت 330 در کلیسا نشاط و سرور است

 893 زیرا تو ای خداوند 865 ام شادان هستم در منجی

  س 765 در موکب ظفر مسیح

 333 ساکن است 369 در نام عیسی، در نام عیسی

 87 سالم ز هفته رستیم 722 دشمن چو بنمود بر ما گذاری

 739 سپاس ای پدر، بهر آن 339 دلی پریشان داشتم دور از خدا

 36 سپاس باد تو را 705 دنیا گمره بود در ظلمت

 88 ستایش به نام خدا 397 دو روزة عمرم

 786 حرمت ،ستایش 59 دوران به خود ندیده

 309 های سخن بگو از عمق 78 وقت سرور دوستان

 825 سخن گویم اگر با هر 897 دوستت دارم، دوستت دارم

 370 سخنان زبانم و تفکر 362 ده بهرم ای خداوند

 355 سر سفرة غذا 97 دیدار او باشد یقین

 800 سربازان عیسی  ر

 369 سرچشمة محبت 309 راستی شما کی هستید

  ش 305 راه بجو، شاد بزی

 337 شاد باش ای روح 90 رسد نای شادی به گوش

 766 شاد شادم، سرود خوانم 373 روح قدوس الهی

 760 شادان باشید ای عادالن 833 روح و جان من

 823 شادان هستیم در عیسی 332 القدس به ما روح

 338 شادی نماییم 333 تازه کن القدس روح

 862 مؤمنین شالومشالوم ای  378 القدس در هر زمان روح

 773 مالک هستی جالل ،شاه شاهان 328 روزی آید که درد و غم نباشد

 32 شاه کون و مکان بر زمین آمده  ز

 99 شبان جانم مطیع تو مانم 380 زرهی که خدا مهیا ساخته

 866 نام تو پدر شکر بر 733 ز مهر خود ای آسمانی خدای

 783 خدا را بهر کار عظیمششکر  80 توست زمین ای خداوند از آن

  



  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود
 882 عیسی مسیح شاه آسمان 733 شکر خداوند کریم و غفور

 835 عیسی مسیح موالی من 386 شکرت کنیم ای خداوند

 808 عیسی منجی من 335 شهر خدا مآوای من

 36 عیسی ناراحت روی خاک  ص

 753 عیسی نامت چه زیباست 35 صفحه پهناور کون مکان

 ام صلیبم را برداشته
 

 330 عیسی یار مهربان 379

 ع
  ف 

 378 فدیه شدگان خداوند 383  خوشی  ،سالمتی ،عدالت

 22 فرشته نزول کرد 799 عشق مسیحا چو بود

 703 عیسی است فرمان 373 عشقی تازه در قلبم ایجاد

 782 فرو ریخت 732 عمانوئیل، عمانوئیل

 323 فکر و ذکرم امروز 886 عمر من خاطی را

 759 فیض عظیم مسیحا 373 عمرم در گناه سپری شد

  ق 327 عیسی امید پر جاللم

 3 قدوس قدوس قدوس 768 عیسی بدو گفت من راه

 820 قلبم شاد است 336 عیسی برای من همه چیز

  ک 809 به تو محتاجمعیسی 

 93 کرده قیام مسیحا 96 عیسی تو مسیحایی

 790 کالمت شاهد است 855 عیسی تویی نان و هم

 333 گوید کالمش می 853 عیسی تویی همه چیزم

 735 کنون ما همه یکدل 873 عیسی خدایم شاه و موالیم

 769 کیست که ما را از محبت 50 عیسی را دوست دارم

  گ 63 فرزندمعیسی عزیز 

 725 خواهی گر از گناه آزادی می 863 عیسی ،عیسی

 733 گر پشتت به بار گران 833 عیسی که تویی نورم

 739 ای دلت پر ز اندوه گر خسته 830 عیسی محب جانم

 383 گر خواهی از گناه در امان 778 عیسی مسیح آمد

 776 وجد  ،گر خواهی شادی 793 عیسی مسیح سلطنت کند



  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود  مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود
 363 مسیح ای من مخفی 890 گرچه انجیر شکوفه نیاورد

 53 مسیح آمد به این عالم 76 گردآیید ایمانداران شادان

 793 مسیح آن خدا و خداوند 357 گسترده مسیح خوان بهر امم

 333 هر آرزویم مسیح برآرد 355 ای خوان ای خدا گسترده

 305 مسیح به آسمان رفته 732 گفت عیسی پادشاه ذوالجالل

 838 مسیح حیات و مسیح است 337 گفت عیسی که تاک حقیقی

 788 مسیح صخرة حوریب است 353 گفتا مسیح نور رحمت

 837 مسیح محبوبم مسیح است 899 گوییم هللویا، شکرش هللویا

 32 مسیحا ای فروغ ملک هستی  ل

 832 مسیحا در تو جانم شادی کند 332 لبیک ای خداوند مرا هم

 308 مسیحا سلطان مهر و محبت 335 القدس لیکن چون روح

 32 مطیع شد عیسی بهر خدا  م

 338 مگذر زین حرم ای دل 379 ما را خدا باشد پدر

 375 توییملجای من  350 ما سربازان خداوند آسمان

 365 ملک سما، ملک سعید 337 ما همه متحدیم در مسیح

 333 من اینجا غریبم 33 ماه و خورشید و کواکب

 863 من دارم شادی 377 محبت خدا در صلیب عیسی

 30 منجی امین از عرش برین 889 محبوب من ای صورت تو

 366 ای منجی، شایسته 835 محبوبم از آن من است

 363 ام عیسی آن فرزند منجی 326 روم راه تومدد کن خدایا 

 880 منما از خود جدا 363 مرا این دست کز خوان

 335 های  مواظب باش چشم 306 مردمان در اضطراب

 336 مهر مسیح را سراییم 733 مرده بودم در گناه

 387 مهمان بزرگ ما است 300 مژده باد آن را که جوید

 333 تا در حضور تو آیم می 26 مژده بادا که نو شد

 333 بینم من افتادن شیطان می 307 مژده دهید که شد نو جهان

 383 خواهم آواز بخونم می 33 دنیا آمد مژده عیسی به

 356 رسد نوید ای دوست می 353 مسرورم نجاتم داده

   709 مسیح است نورم
 

 
 

 



  شماره سرودشماره سرود                                                  مصرع اول مصرع اول   مصرع اول                          شماره سرودمصرع اول                          شماره سرود

 360 هستی من فدای تو  ن

 89 هل تا جهان شادان شود 33 نازل شد عیسی

 838 شکر خدا را... هللویا 783 نام مسیح پر جالل است

 303 هللویا مسیح خداوند زود 9 نامت مجید است

 720 همه باید بدانند 383 نان حیات هستم

 837 همه چیز ای منجی از توست 353 نبرد ما با جسم 

 33 همة مؤمنین با هم دستک 869 نجویم دیگر پناهی

 756 هوشیعانا، هوشیعانا 803 نخواهم یاری از کس

  ی 738 ندانم چرا خداوند فیضش

 382 یادمه اون قدیما 727 نزد عیسی، نزد عیسی

 736 ای یارب تو ملجا بوده 353 نزد مسیح رفتی که پاکت کند

 377 تر شوم یارب مسیحی 735 منجی آ ای دوستنزد 

 383 یک روز اندر وادی تاریک 802 نزدیک شوم بر تو

 830 یک روز این دنیا برای من  و

 333 یک روز این روح خواهد 368 وسوسة دیو 

 755 یک شب تنهای تنها 856 تر از دریاها وسیع

 35 یک شب مقدس 898 های عظیم خداوندم وعده

 30 یک شبی بود شب سعد 399 وقت دعا وقت دعا،

 703 یهوه هستی خدای خالق 385 وقتی چون گنهکاری

   728 شکسته وقتی دل

   838 وقتی غم این زندگی

   333 میوقف تو این کودک کن

   706 وه چه نواهای دلکش

    ه

   3 هان ای مؤمنان گردآیید

   393 هان چه دوست است

   303 هر باغ که خرم است

   330 هر جا روح خداست

   333 هست عالم باال



    موضوعیموضوعی  فهرستفهرست
  

  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  شماره سرودشماره سرود  مصرع اولمصرع اول

  پرستشی
    

   Old Hundredth 3  جاریست ز خالق برکات

   نوذری .ا 8  ای ساکنان این جهان

   الرودی .ف 3  قدوس قدوس قدوس

  نورمن شارپ St. Ambrose 5  خدایا به نامت ستایش سزا

   نوذری .ا 6  شو دال بیدار و آگه

   کردستانی.دکتر س 3  منان گردآیید االنؤهان ای م

   کیدی الن 2  به نامت خدای عظیم

  نوراهلل .گ نخستین .م 9  نامت مجید است ای خدا

   کردستانی.دکتر س 30  منجی امین از عرش برین

   کردستانی.دکتر س 33  ماچه نیک است حق مسجود 

   نوذری .ا 38  باشد پناه ما خدا

   نوذری .ا 37  ای چشمة جود ای پدر

  وزیری سعدی 33  به نام خداوند جان آفرین

   ناشناس 35  صفحه پهناور کون مکان

   ناشناس 36  سپاس باد تو را فرزند مهرت

   الرودی .ف 33  از بهر تسبیح حق 

  ایرانی قدیمی قزاق ایروانی .ج 32  فروغ ملک هستیمسیحا ای 

  دهقان .م قزاق ایروانی .ج 39  ای مسیحا شاهم تویی

   دهقانی تفتی. ب.ح 80  زمین ای خداوند از آن توست

  ویرا اردلی دهقانی تفتی. ب.ح 83  ستایم تو را خدایا ز جان می

   دهقانی تفتی. ب.ح 88  ستایش به نام خدا خالق 

   نوذری .ا 87  سالم ز هفته رستیم

   ناشناس 83  بیا گلبانگ کشیم

   نوذری .ا 85  ای روز شادمانی

  ویرا اردلی دهقانی تفتی. ب.ح 83  خدایا جاودان و الیزالی

   قزاق ایروانی. ج  82  شمعون  چون



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  شماره سرودشماره سرود  مصرع اولمصرع اول

   یسیلترجمه از انگ 50  عیسی را دوست دارم

   آوانسیان. و 63  بیایید با هم یک نفس

   ترجمه از انگلیسی 33  زمین و آسمان پر از رحمت

   ترجمه از انگلیسی 33  منین با هم دستک زنیمهمة مؤ

   ترجمه از انگلیسی 95  پیروزی هست، آزادی هست

   روشن ضمیر. ر 93  در دل خودتان سرود سازید

   ترجمه از ارمنی 338  شادی نماییم

   ترجمه از انگلیسی 333  او حاکم است ،او قادر است

   شیروانیان. م 373  همتایی ، بیام ای عیسی منجی

   ترجمه از انگلیسی 333  اوست خدای قادر

   ترجمه از انگلیسی 336  همتایی تو بی

   هوسپیان مهر. ه 359  جان من خداوند را متبارک

   هوسپیان مهر. ه 366  ای شایسته ،منجی

   کانینگهام. و 323  چشمان قلبم را بگشا

   ارشادی. ص. د 323  با خود ببر اسم عیسی

   ترجمه از انگلیسی 398  سراییم با شادی ،خدا نیکوست

    393  ای تمامی زمین خداوند را بسرایید

    806  به قصرهای او داخل شو

   طوماس. د 836  استجشن عظیمی 

   طوماس. د 883  این است روزی

    839  با شادی نامش را سراییم

   ترجمه از انگلیسی 853  جالل دهم نامت را عیسی

   یقنظر. س 863  خداوندم... عیسی عیسی 

    866  شکر بر نام تو پدر 

    862  منین شالومؤشالوم ای م

   طوماس .د 830  ، آزادم کردآزادم کرد

   طوماس. د 838  شکر خدا را... هللویا

   طوماس. د 833  حمدش کنید

   سرکیسیان. س 897  دوستت دارم

   طوماس. د 895  دارم در قلب خود سرودی



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  رودرودسس  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  هوسپیان مهر. ه 893  زیرا تو ای خداوند

  طوماس. د 899  هللویا گوییم هللویا، شکرش

  ترجمه از انگلیسی 708  من ای خداوند قوت

  هوسپیان مهر. ه 707  آن خوانیم سرود در وصف

  لوکاس یقنظر 703  یهوه هستی خدای خالق

  هوسپیان مهر. ه 706  وه چه نواهای دلکش

  آوانسیان. و 709  مسیح است نورم

  طوماس. د 739  ، بهر آن سپاس ای پدر

  هوسپیان مهر. ه 780  ای فرزندان نور

  میکائیلیان. ط 783  عظیمش شکر خدا را بهر کار

  آوانسیان. و 788  مسیح صخرة حوریب است

  هوسپیان. ا 787  من است و قوت ءخدا ملجا

  امیرخانیان. و 783  نام مسیح پر جالل است

  میکائیلیان. ط 785  ای محبان خدا

  آوانسیان. و 786  حرمت ،ستایش

  هوسپیان مهر. ه 783  ای فروغ جاودان

  طوماس. د 789  خیره شوم خدایا چون با حیرت

  سرکیسیان. س 773  چه پر جالل و زیباست
  طوماس. د 777  خدا محب و منجی جانم

  شاهوردیان. ر 773  ام های تو داخل شده به قدس
  میکائیلیان. ط 775  ودمچون در گناه مرده ب

  آوانسیان. و 773  جالل مالک هستی ،شاهان شاه
  هوسپیان. ا 772  باید سرایم تمجید نمایم

  هوسپیان مهر. ه 779  تو  های ای خداوند، وعده
  شیروانیان. م 733  ایمان داریم ما به خدا

  ترجمه از ارمنی 735  خالق آسمان
  ترجمه از انگلیسی 733  پدر دوستت دارم

  هوسپیان مهر. ه 753  عیسی نامت چه زیباست
  آوانسیان. و 758  ایم به حضورت اکنون آمده

  ای ترجمه از کره 757  تسبیح ،در حضورت خدا



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  طوماس. د 756  هوشیعانا، هوشیعانا

  آرمان. آ 753  ای تمامی روی زمین

  ترجمه از انگلیسی 732  عمانوئیل ،عمانوئیل

  هوسپیان. ا 793  کند عیسی مسیح سلطنت

  دادرس. ج 333  در خدا ،ای صالحان

  طوماس. د 387  ، خدا نیکوستخدا نیکوست

  طوماس. د 378  فدیه شدگان خداوند

  ترجمه از انگلیسی 376  هایی باز با دست

  آوانسیان. و 339  تقدیم نمایم خود را

   356  حمد او همیشه

  ترجمه از انگلیسی 363  در جالل عبادتش کنید
 

 میالد و ظهور مسیح
 

   

  ترجمه از انگلیسی 89  هل تا جهان شادان شود

 نوراهلل. گ  70  آمد مسیح اندر جهان

  نوذری. ا 73  در شب تیره شبانان

 ایرانی قدیمی سعادتحیات  78  دوستان وقت سرور

  ارشادی. ص. د 77  هاتف سرایدبشنو 

 ایرانی قدیمی  73  امروز مسیح منجی بشر

  احتشامی. ت 75  یم پادشاهانئاز شرق ما
  ترجمه از انگلیسی 76  شادان آیید ایماندارانگرد

  الرودی. ف 72  تو کاهید حم از قدرل ای بیت
  ناشناس 79  چون برای ما آمدی

  قزاق ایروانی. ج  30  یک شبی بود شب سعد
  هوسپیان مهر. ه 33  نازل شد عیسی

  هوسپیان مهر. ه 38  خاکیان خدای عظیم بهر ما
  دهقانی تفتی. ب.ح 37  امشب چه فرخنده شبی

 ایرج امینی ایرج امینی 33  دنیا آمد مژده عیسی به

  الرودی. ف 35  یک شب مقدس
  الرودی. ف 36  عیسی ناراحت روی خاک



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  اولاولمصرع مصرع 

  دهقانی تفتی. ب.ح 33  ماه و خورشید و کواکب

  خدیجه جان نثار 32  شاه کون و مکان بر زمین آمده

  هوسپیان مهر. ه 39  در آن شب مقدس و فروزان

  ناشناس 53  مسیح آمد به این عالم

 ویرا اردلی تفتیدهقانی . ب.ح 58  دیگر اگر عیسی هزاران بار

  الو اسالنیان 57  در شب تار و ظلمانی

  دهقانی تفتی. ب.ح 53  بخواب ای کودک زیبا

  دهقانی تفتی. ب.ح 55  به شهرها بودند دختران فراوان

  دهقانی تفتی. ب.ح 56  جهان آشفته و درهم

 ویرا اردلی شفا زند و دهقانی تفتی 53  همتا بخواب ای طفل بی

  دهقانی تفتی. ب.ح 52  به یک شب تار ای دهکدهدر 

  قزاق ایروانی. ج  59  دوران به خود ندیده

  نوربخش. م 60  به وقت نیمه شب

  دهقانی تفتی. ب.ح 63  عیسی عزیز فرزندم

  الرودی. ف 68  چون ظاهر شد نجم

  قزاق ایروانی. ج  67  از سه اقنوم یکی
  دهقانی تفتی. ب.ح 65  از سوی مشرق ما سه شه

 
 کفاره و صلیب

    

  قشه موشی 66  ای منجی و ای شاه من
  ترجمه از انگلیسی 63  بین بر صلیب عیسی را

  هوسپیان مهر. ه 62  فراز تلی بیرون از اورشلیم بر
  ارشادی. ص. د 69  بردی محنت بهرم

   30  بینم ز دل تو را
  دهقانی تفتی. ب.ح 38  چون با توجه بنگرم

 ویرا اردلی قزاق ایروانی. ج  37  دانی مسیح جان گرامی

  هوسپیان مهر. ه 33  آه چه ظلمتی تسخیر نمود دلم
  هوسپیان مهر. ه 35  باغ جتسیمانی را

  هوسپیان مهر. ه 36  دار خداوندا نگاهم
   20  چون چشمان خود را



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

 نورمن شارپ  23  ای منبع نور ای خدا

 الن ویرااردلی،کدی آریانپور کاشانی. ع 27  ای مسیح ای خداوند هستی

  اسحاق. ف 363  قطره ،خون عیسی قطره

  هوسپیان مهر. ه 388  چیست عالج گناهم؟

  هوسپیان. ا 377  محبت خدا در صلیب عیسی

  طوماس. د 358  پناهم شد آن صخره

  طوماس. د 353  نزد مسیح رفتی

   335  چون بنگرم بر صلیبت
     

     مسیح قیام

 دهقان. م قزاق ایروانی. ج  28  ای آسمان بگشای در

  الرودی. ف 23  در خاک کردند آنها

   25  برخاست ز اموات موالی ما

  دهقانی تفتی. ب.ح 26  مژده بادا که نو شد سراسر جهان

  دهقانی تفتی. ب.ح 23  توست پیروزی از
  ترجمه از انگلیسی 22  فرشته نزول کرد

   29  امروز برخاست مسیحا
 نوراهلل. گ دهقانی تفتی. ب.ح 93  کرده قیام مسیحا

   338  آسمان گوید جالل و شکوه
  طوماس. د 770  خداوند از مردگان برخاسته ،خداوند

  کانینگهام. و 736  خدا فرستاد پسرش عیسی را
     

     مسیحصعود

  آریانپور کاشانی. ع 90  رسد نای شادی به گوش
  دهقانی تفتی. ب.ح 98  فراز تلی خارج از اورشلیم بر

     

     جاوید مسیح و حیات بازگشت

 نورمن شارپ نوذری. ا 97  دیدار او باشد یقین

 ایرانیتصنیف  حیات سعادت 93  ای روح حق آرام جانی، بازآ

  قزاق ایروانی. ج  96  عیسی تو مسیحایی
  هوسپیان. ا 92  چون عیسی شاه جالل



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  آستوازادوریان. ا 300  کران در این دنیای بی

  طوماس. د 303  چون شیپور خداوند

  هوسپیان مهر. ه 308  مسیحا سلطان مهر و محبت

  طوماس. د 303  آید زود می مسیح خداوند... هللویا 

  هوسپیان. ا 305  مسیح به آسمان رفته

  هوسپیان مهر. ه 303  امید شادی بخشی است آن

  ناشناس 370  ای تمامی زمین خداوند را آواز

  الرودی. ف 333  یک روز این روح 

  ارشادی. ص. د 333  من اینجا غریبم

   335  منشهر خدا مآوای 

   336  باشد خدا سلطان

   333  هست عالم باال

  قزاق ایروانی. ج  332  گذر کردی ، ارتو ای روح
  دهقانی تفتی. ب.ح 339  پیروان مسیح خداوند

  هوسپیان مهر. ه 320  بین شکوه و جالل سما
  یوسف نژاد. م 328  روزی آید که درد و غم نباشد دگر

  میکائیلیان. ط 327  جاللمعیسی امید پر 
  هوسپیان مهر. ه 323  فکر و ذکرم امروز باشد

  ناشناس 325  ای مسیح تو منجی عالمی
  طوماس. د 322  آید، اینست امید ما داماد می

  طوماس. د 703  ای مسیحا زود بیا
  هوسپیان. ا 336  مهر مسیح را سراییم

   365  ملک سعید ،ملک سما
     

     القدس و تثلیث اقدس روح

  ترجمه از انگلیسی 307  آتشی در قلبم برافروز
   330  جا روح خداست هر

  ترجمه از انگلیسی 333  آزاد شدم با خون او
  طوماس. د 337  خواهیم باران آخر می

  هوسپیان مهر. ه 335  القدس لیکن چون روح



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  سرکیسیان. س 333  القدس تازه کن روحم روح

  نوذری. ا 332  القدس به ما قوت  روح

  محمودی. آ 339  القدس ای چشمة خدا ای روح

  آوانسیان. و 380  القدس مرا لمس نما ای روح

  طوماس. د 383  القدس وعدة پدر ای روح

  دهقانی تفتی. ب.ح 388  ای آفرینندة روان

  دیباج. م 383  القدس  سالمتی خوشی روح ،عدالت

  هوسپیان. ا 385  چون روحش در من کار کند

  هوسپیان مهر. ه 386  شکرت کنیم ای خداوند

  هوسپیان مهر. ه 383  گر خواهی از گناه در امان

  قزاق ایروانی. ج  389  ای نور الیزال ،ای روح ایزدی

  هوسپیان مهر. ه 373  ای خداوند پری تو را خواهیم
   378  زمانالقدس در هر  روح

  هوسپیان مهر. ه 373  روح قدوس الهی در قلوب
  طوماس. د 376  با شعلة روح نزول فرما

 نوراهلل. گ  379  ما را خدا باشد پدر
  قزاق ایروانی. ج  330  آمد خداوندا که هر چیز از تو

  آوانسیان. و 730  روح او  ،در حضور خداوند
     

     مسیحی زندگی و خدمت

  طوماس. د 73  اش روم تصمیم گرفتم در پی
  آرمان. آ 99  شبان جانم مطیع تو مانم

   302  او خداست، او خداست
  طوماس. د 336  عیسی برای من همه چیز است

  هوسپیان مهر. ه 372  در ره مسیح با قدرت خدایی
  نازنین. ی 396  اگر شب من ،اگر روز من

  هوسپیان. ا 800  سربازان عیسی بجنگیم
  طوماس. د 833  او شبان نیکویم است در او

  دهقانی تفتی. ب.ح 875  ای یار جان فشانم
  هوسپیان مهر. ه 876  ها و تنگی در آزمایش



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  طوماس. د 852  اکنون در نور سالکم

  هوسپیان مهر. ه 859  تنها عیسی باشد مالک دلم

  هوسپیان مهر. ه 860  اعتماد بر عیسی نیکوست

  هوسپیان مهر. ه 868  پر جالل است پیروی او 

  طوماس. د 867  در طی سفر 

  هوسپیان مهر. ه 865  ام شادان هستم در منجی

  طوماس. د 863  چون صدای منجی آید

  میکائیلیان. ط 869  دیگر پناهینجویم 

  ناشناس 833  خدایا نور تو هر دم عیان است

  هوسپیان مهر. ه 837  همه چیز ای منجی از توست

  هوسپیان مهر. ه 835  چون آواره در دنیا سرگردان

  طوماس. د 836  از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا 

  هوسپیان. ا 833  های شاهم پایدار بر وعده

  هوسپیان. ا 832  در پیشگاه تخت فیض مسیح 

  طوماس. د 820  قلبم شاد است چون با عیسی

  نازنین. ی 828  آری ترک کردی بهرم

   827  با تو راه روم خواهم هر روز
  هوسپیان مهر. ه 823  شادان هستیم در عیسی

  هوسپیان مهر. ه 826  در طریق زندگی در این جهان
  الرودی. ف 822  از دل سرود حمد خوانم 

  خاچیکیان. س 829  کند خدا راهی مهیا می
  ترجمه از انگلیسی 890  چه انجیر شکوفه نیاوردگر

  طوماس. د 893  ای منجی نزد که روم
   898  های عظیم خداوندم وعده

  دهقانی تفتی. ب.ح 893  ایمان ما در زندگی
  دهقانی تفتی. ب.ح 703  درخشید فرمان عیسی است باید
   738  ای منجی من ای خدا

   737  چو سرمست مسیحم من
 ایرانی قدیمی حیات سعادت 733  شکر خداوند کریم و غفور

  دهقانی تفتی. ب.ح 736  ای یارب تو ملجا بوده



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

 نورمن شارپ م صلح کل. ع 733  ز مهر خود ای آسمانی خدای

 ایرج امینی قزاق ایروانی. ج  732  گفت عیسی پادشاه ذوالجالل

   752  بهرم مهیا سازد ،خداوند راهی

  هوسپیان مهر. ه 759  فیض عظیم مسیحا

  هوسپیان مهر. ه 760  شادان باشید، ای عادالن

  هوسپیان مهر. ه 763  چشمان خود را به سوی

  هوسپیان مهر. ه 768  گفت من راه و راستی عیسی بدو

  ناشناس 767  طوفانآیا از بهر عمر پر

  ترجمه از ارمنی 763  ام ام، در خانه در خانه

  هوسپیان مهر. ه 765  در موکب ظفر مسیح

  تبیانی. س 766  سرود خوانم ،شاد شادم

  نازنین. ی 763  اگر این دنیا همیشه آتش

  پور فاضلی. پ 762  کسان کهحال آن  به خوش

  کانینگهام. و 769  کیست که ما را از محبت

  طوماس. د 720  همه باید بدانند، همه باید بدانند

  هوسپیان مهر. ه 723  ات باش مطیع و غیور پیرو منجی

  ترجمه از انگلیسی 796  منین شما عالم را نوریدؤای م
  طوماس. د 332  لبیک ای خداوند مرا هم بفرست

  امیرخانیان. و 380  مهیا ساخته برای ما زرهی که خدا
   375  از مهر مسیح جدا نشوم

  طوماس. د 379  ام صلیبم را برداشته
  هوسپیان مهر. ه 330  بر خداوند توکل نما

  آوانسیان. و 333  بینم من افتادن شیطان را می
  هوسپیان مهر. ه 338  ناهای مبشراینک چه زیباست پای

  هوسپیان مهر. ه 337  ما همه متحدیم در مسیح
   333  گوید دوستی هست کالمش می

   333  آیم تا در حضور تو می

   332  به پیش ای سرباز مسیح
  آوانسیان. و 350  ما سربازان خداوند آسمان

   357  هایی سازندة آرامی دل



  سازندهسازنده  مترجممترجمسراینده یا سراینده یا   سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  شاهوردیان. ر 353  نبرد ما با جسم و خون نیست

  هوسپیان مهر. ه 359  بهر فردا نیاندیشم

  بت سرگیز. س 368  آه خداوند شبان من است

  هوسپیان. ا 369  ، در نام عیسیدر نام عیسی

  طوماس. د 333  ساکن است، ساکن است
     

     کلیسای مسیح

  هوسپیان مهر. ه 39  چه دلپسند استاینک چه خوش و 

 نورمن شارپ اعداد. ا. ع 338  مگذر زین حرم ای دل که جنان

 ایرانی قدیمی س.ع 337  گفت عیسی که تاک حقیقی منم

   333  جانم به تو چسبیده است

  آوانسیان. و 335  ای مقدسین ای قوم خدا

  هوسپیان مهر. ه 339  ای برادران من خوشی دل من

  هوسپیان مهر. ه 350  خداوند عیسی عدالت ما

   373  ای برادر، ای خواهرم
     

     دعا و راز و نیاز با خدا

  کیدی الن 86  بمان با من یارب مهربان
  انیانوشیر. م 382  چون روی قدوست را بینم

  ترجمه از انگلیسی 377  تر شوم یارب مسیحی
   375  ملجای من تویی

  هوسپیان مهر. ه 332  چشمانم بگشا عیسی را ببینم
  خدیجه جان نثار 329  ای مظهر لطف خدا

   390  که بر مسیحید مؤمنانای آن
 ایرانی قدیمی پاک ضمیر. ی 393  ای که تو از بهر دعا

 ایرانی قدیمی قزاق . بند آخر  ج  397  دو روزة عمرم
 ایرانی قدیمی ضمیرپاک . ی 395  ای که اکنون در دعایی

  نوذری. ا 393  هان چه دوست است
  ترجمه از انگلیسی 392  پدر جان محبت تو

  نوذری. ا 399  وقت دعا ،وقت دعا
 ایرج امینی آریانپور کاشانی. ع 803  به نزد پاک یزدان



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  باباخانی. آ 808  عیسی منجی من شبان

  قزاق ایروانی. ج  807  ای خداوند و معبود من

  دهقانی تفتی. ب.ح 803  نخواهم یاری از کس

 قشه موشی قزاق ایروانی. ج  805  ای خالق ارض و سما

 ویرا اردلی آریانپور کاشانی. ع 803  خداوندا دل ما شاد از تو

  نوذری. ا 802  نزدیک شوم بر تو

 جین دانلدسن ارشادی. ص. د 809  محتاجمعیسی به تو 

  نوذری. ا 830  عیسی محب جانم هم محیی

 ویرا اردلی نوذری. ا 833  ای مهر جان ،ای منجی

 نورمن شارپ کردستانی. دکتر س 838  مسیح حیات و مسیح است نورم

 نورمن شارپ کردستانی. دکتر س 837  مسیح محبوبم مسیح است

 نورمن شارپ  835  عیسی مسیح موالی من

  محمود جلیلی 833  عیسی که تویی نورم

 نورمن شارپ زند ذوالقلم 839  ای مظهر قدرت خدایی

  ترجمه از انگلیسی 880  منما از خود جدا

 ویرا اردلی دهقانی تفتی. ب.ح 883  خداوند ای جان شبان من است
  طوماس. د 888  جان من در دست توست

  دهقانی تفتی. ب.ح 887  دارمپروردگار مهربان 
  الرودی. ف 883  در تو جالل و در تو بقاست

 ویرا اردلی زند ذوالقلم 885  ای دوست بیا راحت این
  ارشادی. ص. د 886  عمر من خاطی را

 نور اهلل. م محمود جلیلی 889  محبوب من ای صورت تو
  محمود جلیلی 870  پور خدا ای شه نیکوی من

 امیری. م دهقانی تفتی. ب.ح 873  ذهن و فکرم را فراگیرخدایا 
  ارشادی. ص. د 878  باشد خداوندم شبان

 ویرا اردلی دهقانی تفتی. ب.ح 877  رااز جان و دل خواهم ت
   873  عیسی خدایم شاه و موالیم

  قزاق ایروانی. ج  873  جهان را با چنین حسن و طراوت
  هوسپیان. ا 872  ای عیسی نزدم بیا

  نوربخش. م 879  فرید ارض و سماخدایی که آ



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

  نازنین. ی 830  یک روز این دنیا برای من

  هوسپیان مهر. ه 833  روح و جان من مشتاق تو است

  طوماس. د 838  وقتی غم این زندگی

  آوانسیان. و 837  شنوی ای که دعا می

  ناشناس 833  آه ای شبان نیکو بیا

  هوسپیان مهر. ه 835  محبوبم از آن من است

  هوسپیان مهر. ه 836  ای خدا طالب بیداریم

   833  چنان که آهو برای نهرهای آب

  طوماس. د 832  مسیحا در تو جانم شادی کند

  طوماس. د 858  جز تو اندر سما محبوبم عیسی

  هوسپیان مهر. ه 857  خداوند تویی منشاء حیاتای 

  شاوردیان. ر 853  عیسی تویی همه چیزم

  هوسپیان مهر. ه 855  عیسی تویی نان و هم چشمة

  دهقانی تفتی. ب.ح 853  خداوندا تو آگاهی

   839  ما... تو تاک هستی

  هوسپیان مهر. ه 823  ای خداوند مهربان مسیح من
  هوسپیان مهر. ه 896  برمبه که پناه 

  طوماس. د 738  ندانم چرا خداوند فیضش
  طوماس. د 737  خواهم شبیهت گردم ای منجی

  کانینگهام. و 733  ام آرامش و شادی یافته
  نیا مقدس. ن 736  تسلیمت شوم خدا

  مهر انیهوسپ. ه 732  خداوند آسمانی، ای منشاء
  هوسپیان مهر. ه 739  خداوند از راه فیضش آمرزید

  دهقانی تفتی. ب.ح 750  خدایا رهبری و دانش از توست
  هوسپیان مهر. ه 753  از این دنیای مغموم و فانی

  دهقانی تفتی. ب.ح 330  عیسی یار مهربان
  طوماس. د 333  رزویم آمسیح برآرد هر 

   370  سخنان زبانم و تفکر دلم
  چنگیزی. ر 373  کنعشقی تازه در قلبم ایجاد 

   353  تسخیر کن قلب ما



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

     بشارت، توبه و نجات

   32  مطیع شد عیسی بهر خدا

   832  دانم خدای پدر نمی

 ایرانی قدیمی قزاق ایروانی. ج  882  مسیح شاه آسمان عیسی

  طوماس. د 850  کنم ای خدا توبه می

  طوماس. د 892  به لطف و به نرمی

  طوماس. د 700  بشنو صدای عیسی را

  ارشادی. ص. د 705  دنیا گمره بود در ظلمت عصیان

  نخستین. م 702  برخاکیان بادا نوید

 ایرج امینی قزاق ایروانی. ج  730  بر افالک شد از گنه

  طوماس. د 782  بار گناهان قلبم... فرو ریخت

  طوماس. د 778  مسیح آمد عیسی

  طوماس. د 776  گر خواهی شادی، وجد حقیقی 

  نازنین. ی 755  یک شب تنهای تنها

  صالح. آ 730  ای ساکنان ربع مسکون

  نازنین. ی 733  امروز چه روزیست روز شادی
  طوماس. د 738  چون ایمان آریم پیغام انجیل

  هوسپیان مهر. ه 737  ام در پای صلیب منجی
  طوماس. د 733  مرده بودم در گناه

  طوماس. د 735  نزد منجی آ ای دوست
  طوماس. د 733  گر پشتت به بار گران خم گشته

  طوماس. د 739  ای دلت پر ز اندوه گر خسته
  هوسپیان مهر. ه 723  اندر این جهان مملو از گناه

  شاوردیان. ر 728  شکسته گرانبار وقتی دل
  ترجمه از انگلیسی 727  نزد عیسی ،نزد عیسی

  میکائیلیان. ط 725  خواهی گر از گناه آزادی می
  قشه موشی 726  تو ای بندة جهل و در قید عصیان

 قشه موشی قزاق . قشه موشی و  ج 723  ای مصدر جاللت
  قزاق ایروانی. ج  722  دشمن چو بنمود بر ما گذاری

  آریانپور کاشانی. ع 729  کرد دیجور چو تاریکی جهان را



  سازندهسازنده  سراینده یا مترجمسراینده یا مترجم  سرودسرود  شمارهشماره  مصرع اولمصرع اول

   790  کالمت شاهد است عیسی

  دستانی رک. دکتر س 793  ای مجرمین و عاصیان

 ایرانی قدیمی  798  ای مسیح ای نجات دو عالم

 قشه موشی قشه موشی 797  خداوندا نگاهم کن

 نورمن شارپ ارشادی. ص. د 795  منجیدارم من عجب 

  قزاق ایروانی. ج  793  مسیح آن خدا و خداوند دین

   792  ای مظهر خدایی

  حکیم معانی 799  عشق مسیحا چو بود در سرت

 امیر ماغن قزاق ایروانی. ج  300  مژده باد آن را که جوید نام تو

  طوماس. د 339  دلی پریشان داشتم دور از خدا

  نلسون. ک 383  نان حیات هستم

  صالح. ا 383  خواهم آواز بخونم می

  هوسپیان مهر. ه 385  وقتی چون گنهکاری

  هوسپیان مهر. ه 386  ات عیسی اطمینان بر منجی

  طوماس. د 383  یک روز اندر وادی تاریک

  نازنین. ی 382  یادمه اون قدیما
  شاوردیان. ر 389  آه چه زیباست، که شوند جمع

  میکائیلیان. ط 373  عمرم در گناه سپری شد
   352  ای سالک و ای هالک در گناه
   360  چون سرگردان من همچو باد

   363  ام عیسی آن فرزند منجی
   367  جالل بر تو باد خدای پدر
  هوسپیان مهر. ه 363  با گناهانم به سوی تو آیم

     

     عشاء ربانی
 یمیقد یرانیا  357  مسیح خوان بهر امم گسترده

 یمیقد یرانیا یروانیقزاق ا. ج  353  نور رحمت گفتا مسیح
   355  ای خوان ای خدا گسترده

 یمیقد یرانیا نثار جان جهیخد 356  رسد نوید ای دوست می

   352  این یادگار اوست
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   360  فدای تو هستی من

 نورمن شارپ یروانیقزاق ا. ج  363  مرا این دست کز خوان

  یروانیقزاق ا. ج  368  وسوسة دیو

  یتفت یدهقان. ب. ح 367  خاموش و آرام ای جهان

   363  مسیح ای من مخفی خدا

  نینازن. ی 365  شاهان  در شب آخر شاه

  طوماس. د 362  ده بهرم ای خداوند این نان
     

     های خاص مناسب

 میری وائلد قزاق.جو    نثار جان.خ 353  بهر تعمید عضو کلیسا

   358  ای سرور و دمساز من

 ویرا و شارپ یتفت یدهقان. ب. ح 369  سرچشمة محبت

  جان نثار جهیخد 330  در کلیسا نشاط و سرور است

  یالرود. ف 337  شاد باش ای روح

 یمیقد یرانیا یروانیقزاق ا. ج  308  روز فیروزباد نوروز وزید 

  الو اسالنیان 307  مژده دهید که شد نو جهان
 نیامیر یتفت یدهقان. ب. ح 303  به وقت ورودم به سال جدید

   366  اینجا غم است و محنت
  نوذری. ا 333  وقف تو این کودک کنیم

     

     کودکان و نوجوانان
  طوماس. د 353  دادهمسرورم نجاتم 

 ویرا اردلی یتفت یدهقان. ب. ح 326  مدد کن خدایا روم راه تو
  طوماس. د 856  تر از دریاها وسیع

  طوماس. د 863  در قلب خود... من دارم شادی
  طوماس. د 823  ام چه عجیب است عیسی منجی

  یسیترجمه از انگل 733  بس شادم که پدر از سما
  یتفت یدهقان. ب. ح 735  یکدل و یک زبانکنون ما همه 

  یتفت یدهقان. ب. ح 305  راه بجو، شاد بزی
 س اردلی. و یتفت یدهقان. ب. ح 306  در سفر عمر خدایا مرا

 ویرا اردلی یتفت یدهقان. ب. ح 303  هر باغ که خرم است و آباد
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  ت.یدهقانایدن و  نوارت 309  کی هستیدراستی شما 

 ویرا اردلی یتفت یدهقان. ب. ح 333  دارم دو چشم کوچکی

  یتفت یدهقان. ب. ح 338  ای یار مهربانم

  یسیترجمه از انگل 337  دانا خانه روی صخره کرد بنا

  طوماس. د 372  در قلب من باشد جشن و شادی

  ناشناس 335  های کوچک مواظب باش چشم

  یسیترجمه از انگل 362  اگر شادمان هستی دست بزن
 

    

  دعای سفره
 

  

  یالرود. ف 7  این سفره ز نعمت خدا

 ملن مک. ج یتفت یدهقان. ب. ح 387  مهمان بزرگ ما است عیسی

 ویرا اردلی یتفت یدهقان. ب. ح 303  برای جهان قشنگ و عظیم

  یتفت یدهقان. ب. ح 302  خدایا بزرگی و هم مهربان

   355  سر سفرة غذا هستیم مهمان عیسی
 

    

  شامگاهان و خداحافظی
   

  ارمجانی. ی 337  به فرمان تو ای یزدان
 ویرا اردلی زند ذوالقلم 338  بشد روز و اینک شب آید

   336  خدا نگهدار شما است
 

    

  سولو
   

  مهر انیهوسپ. ه 306  مردمان در اضطراب
  انیآوانس. و 309  های سخن بگو از عمق

  مهر انیهوسپ. ه 333  ای خداوند حمدت سراییم
 نیامیر یتفت یدهقان. ب. ح 825  سخن گویم اگر با هر زبانی

  مهر انیهوسپ. ه 335  نگرم با اشک چون بر او می
  مهر انیهوسپ. ه 336  ای اورشلیم ای شهر سماوی

  مهر انیهوسپ. ه 330  چون شرارت و گناه
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 ای مخلوقات  حمدش کنید      رکاتـالق بـست ز خجاری

 دـب و ابن و روح تمجیأبر    دـحمدش کنی سما   جیش

 آمین 

 

2 

  ای ساکنان ایـن جاـان   -1

 حمدش دهید ،خدمت کنید

  گمـان  دان بیاو بود  ربّ -2

 اش در حفــا او  مــا گلــ  

  شـو روان  بر درگاش می -3

ــ ت د   ــا ع ــدش ام  و حم

 مانربّزیرا ک  ایک است  -4

ــدش   ــد  مج ــپاین  ر دوام پ
 

 را سرایید هـر زمـان   ربّ 

 ااــدر حرــورش شــادمان 

ــی ــب ب ــان ه ــدد خمقم  م

 مـان  گیرد ب  آغـ  جملـ   

  هب شکر و تعظیمش بخوان

 الیق بـود باـرش همـان   

ــت او بی  ــب رحم ــرانه  ک

 از حال و هب تـا جـاودان  
  

 

3 

 مت  او حیات ما  تأمین استـاز رح      این سفر  ز اعمت خدا راگین است

 این است  س ایش ک    خداییب مسـیح عـیسی              ممنوندر اـام مـقـدس 
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 ای شـا  قـادر قـدوس، قـدوس، قـدوس  -1

 رودـا سـب بـدیـت آمـامـر شکر اـبا

 د ـنـشـخـب قادر قدوس ،دوسـق، دوسـق

 درود اـب ردمـه دـایــش راـت دـمـح

 مجید است  اامت دوسـق ،قدوس، قدوس -2

 ااتااست بی فیرت و اکـپ بتتـحـم

 ودــب یــواهـخ دــاب اـت ودیـب ازل از وــت

 اام تو س است رـب اسـپـس و رـکـش

 درخشان اورت قدوس ،دوسـق، دوسـق -3

 انـاـج انـراهـمـگ و ارانـکـگنا بر

 ایست  قدوسی وـج  ت ،دوسیـق ااـنـت وـت

 انـربــاـم و اکـپ و ادرـو ق  ـامـک

 لقـمط ادرـق دوسـق ،دوسـق، دوسـق -4

 خوااند موجودات جاان اامت ب  دـمـح

 یـجمل از پر وـت دوسـق ،دوسـق، دوسـق

 یان ـرد عـک تـذات دسـاق ثـیـلـثـت
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 خدایا ب  اامت ستایش س ا
 اَیا  سرمدی  أب ترا  احترام

 ممئک و فرشتگان  گرو 
 ماـس ـروبین درک و  رافینـس

 بر ثنا فرشت   گشود  زبان 
 الجنود ربّیاو  صبایوت و 

 وجود  را تو دادی  و زمین سما
 ات   پرستند  ت ا پاک   رسوالن

 سپا  شایدان ابیض لباس 
 ک  جاان  ب   اقدس   کلیسای

 ددوو   ای خدای پدر  هستی  ک 
 بود   وحید  حقیقی  ابنت   ک  
 در اماز  معترف  لقدسا روح   ب 

 جمل صاحب   شا   مسیحاتویی
 گنا    از  جاان   برای   اجات 

 لزوا موت  ایش چون تو یشکست
 ت   جایگا دَخدا   باشَ  یمین  

 تویی  داور   مکافات  روز     ب 
 از  این  رو  خدایا  بشو  یار  ما

 گرامی تو با انگ و عار ز خون 
  بد   جاوداای   هستیِ   ما ب  

 قوم  خود  رستگارما  ـخدایا  ا
 یشاهنشا  تو جاان را سراسر

 وشام صبح، لب گشاییب مدحت ب 
    خود   را   بفرما  عطا    عنایات

 اایت ربّالای ب  الطاف 
 امید  تو ابود جاان را در   بج 

 بستب ب  مار تو دل  خدایا چو

 شکر و ایایش س ا و ترا حمد 
 بداراد جمیع خمیق مدام

 مکان قوات سماوی ز کون و
 را دائماًـمل تـج رایندــس
  ها س و قدوسوقد  و  قدوس ب 

 سجود در الهوتیان  بخوااندت
 بیحدود  جاان بود درجملت 
 ات جاان بند  اابیاءهم  
 وسپاس وشکر حمد ترا امایند

 نزبا درودت گشود  و حمد  ب 
 حدود عالب   ب  ادارد  جملت 
 گیتی بود دو   خلق  ب   مکرم
 اواز جان هب او  دهند    تسلی

 لزوا بی  ای  پدر را پسرهستی
 جا   و فر و  شوکت از عاری شدی

 جمل دادی   ب  هم  پیروان را
 جملی و جا   در پدر  شریک 

 یاور تویی و   ما بندگان یار  ب 
 ما  اگادار  سختی هنگام  ب  

 رستگار جاان   امودی جمیع
 او   و   کامراای  بد    یاتـح
 قدسیاات شمار  از زمرة  بـه

 مای عم  با   را ما    برافراز
 مبارک مدام اامت   خواایبـب
 مان ای خدا از خطا ما حفاـا
 تز رحماای ماکن  ب   احسان تو
 اوید را  جاان  این بد  رحمت ب 

  خج  گردم  ک  هرگ  تومگذار
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 بیدار و آگـ  شـو دال   -1

 ک  دائـب وردشـان     ها آن

 تویی حافا مـرا  ربّیا -2

ــو   ــد ت ــا و حم ــر ثن  با

 ترا عیسی شفیع آرم -3

 کن  قلب  من مملو ز  خود

 امروز هست اینب دعا -4

ــوا  ــ  ق ــا جمل ــودت  تب ب
 

 شــو بــا ممئــک هــب اــوا 

 باشــد همــی حمــد خــدا

ــ ا   ــو راحــت ف  جــااب ز ت

ــوین بخشــا مــرا  فــیض ا

 روحت   شود  هادی  مـرا 

 تــا گــردم ایمــن از خطــا

 مــن را تــو باشــی رهنمــا

ــاً ب ــت دائمـ ــر جملـ  اـ
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 آیید االنی مؤمنان گردهان ا -1

 با هب بسراییب از صـمیب جـان  

 ب رئـوف و رحمـان  أب  خـدای  

 وان معطی روح با دسـت منـان  

 

  خلیـ   اس  ب  حق وعد  چون -2

 تا یابد وقوع رسـد بـ  تکمیـ    

ــ    ــع جبرئی ــک م ــ  ممئ  خی

 ستایش کنان بـا ورد و تالیـ   
 

 

ــان   ــا دل و زب  شــویب متفــق ب

 در قوت روح ب  حـی سـبحان   

 المرس  االبن بـا قلـب حنـان    

 گـــو هللویـــا گـــو هللویـــا 

 

 ب  موقـع باـر اسـرائی     رسد  

ــول  ــاءق ــ   اابی ــات تن ی  و آی

ــد از   ــرود آمدا ــ   ربّف  جلی

 گـــو هللویـــا گـــو هللویـــا 
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ــ -1 ــت  ب ــدای اام ــیب خ  عظ

 و حکــیب قــادرمطلق خــدای 

ــی  -2 ــو ب ــدرت ت ــتااتا ق  اس

 زیباسـت  خدایا تمـام کارهایـت   

ــر -3 ــب از ه ــوی عی ــرا یت  مب

ــام  ــفات دارای تمـ ــی صـ  اعلـ

ــدایا -4 ــوی خـ ــان یتـ  ماربـ

 داری هم  اه  جاان دوست می و 

ــدایا -5 ــر  خ ــاعت و روز ه  س

 و حرمـت  احتـرام  بـود  اامت   ب 

 

 و کــــریب  نارحمــــ خــــدای 

ــا ــد م ــاو  حم ــی   ثن ــواایب م   خ

ــت ــو ارو و سما خلق ــت  تـس

ــد ــا تمجی ــو م ــت   ت  را س اس

ــی  ــ  ه ــداری اق ــا ا ــا ی   خط

ــ  ــی و کامــ ــا  قدوســ  تناــ

ــیب ــان و رحـــ  کثیراالحســـ

ــی    اریبــــ گ ســپاس ــان ب  پای

ــر از ــ  هــ ــت طایفــ   و ملــ

 عــ ت  و مجــد و جــمل  هــب
  

9 

 اــمـن و در سـیـدر زمـاا خدا ای ت ـاس دـمجی تـاام -1

 (2)درتت در آسمانـب قـه ما بـلـق در انـیـع تـیرـف

 اـنـوت بـای ق رد ـود کـخ اـوف و رـاـم از و فـطـل از -2

 (2)ودکانـک انـزب رـب بـه اــه  ــچــب انـــده درــاا

 م  و دـیـاهـا ر وـتـر اخـب اگ  ردمـک ماـس رـب ونـچ - 3

 (2)جاان این اادر چ  باشد  ـبــت انـسـاا  ـک بـتـفـگ

 لکمَ از رـتـمـک  ـبـدر رت کـلـف رـب را او  وـت ردیـب -4

 (2)گانـرای شـملـج اجـت کـک ب  یـی دادیـب نـکـیـل
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  منجی امین از عرش برین -1

 منقاداًلمب پوشید  ماء و طین

ــین  ــاتی چن ــراهب آرد اج  ف

 الـی العـالمین  قلب مبـرورم  

  اسب شریفش بود محبـت  -2

 بار فقرا تـرک تـاج و تخـت   

ـ   عـ ت  ربّة خلـق از  ب  جمل

 ای جان فدای چنین مکرمـت 

 در بین کـرات الیتنـاهی   -3

 ن  ذراتی  برآایب  راهیچو ما  

 در  این  تنگنا  کرد   همراهی

ــایی   ــات داد  ره ــود اج  ام
 

 از فر  و رحمت آمد بر  زمـین  

ــا ــؤ  ت ــر م ــلیبش با  منیناز ص

 حـ ین  مطمئن سازد هـر قلـب   

ــا  ــو هللویـ ــا  گـ ــو هللویـ  گـ

 کسـی اکــرد  چنــین مرحمــت 

ــا کــ  رســااد مــ د  رحمــت ةت

 در بحر اعمت  مستغرق دل شد 

ــا  ــو هللویـ ــا گـ ــو هللویـ  گـ

 کاهی  ماست چون پر  این دایای

ــر  ــو بنگ ــا ت ــی   ام ــ  الا  فر

 داییـخدل  ـــرد آشــکار عک

ــا  ــو هللویـ ــا گـ ــو هللویـ  گـ
 

 

11 

 چ  ایک است حق مسجود ما -1

ــت  ــیب اس ــی عظ ــتش ب  محب
 

 عیســی هســت اول و آخــر -2

ــی ــت  را بـ ــاکریب گذشـ  شـ
  

ــی  ــا  ب ــا وف ــدی  دوســت ب  تب

ــی   ــدرتش ب ــون ق ــ چ  امنتا
 

ــش  ــ  روح ــودک ــان ب  هادیم

 بـــ  آینـــد  هـــب معتمـــد
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ــدا  -1 ــا خ ــا  م ــد پن  باش

 گر این زمین جنبـد ز جـا  

 هـا  ایـب از مـوج   ترسان ا 

 ااری بود صاف و روان -2 

ــادمان  ــدایی ش ــار خ  ش

 زآن رو کــ  خــمق جاــان

 آن را خدا یـاری کنـد   -3

 اقـــوام عـــالب از حســـد

 شـود  صوتش چو آید مـی 

 :گوید کـمم او چنـین   -4

 و کـین  ساکن اماید جنگ

 هین یعقوب است و ربّاین 
 

ــا    ---- ــر م ــود او با ــرت ب  اص

ــو   ــا ک ــ  دری ــرزد ب ــا ل  ه

ــی ــدر ســممت م ــیب  اا  زی

 هــای ایــک آن  کــ  شــعب 

 هـان  جنبش اخواهد خورد 

 آن همــی باشــد مقــیب  در

ــد   ــر دم ــپید  ب ــی س  وقت

ــدد    ــد ار م ــب اماین ــا ه  ب

  دایــا گــدازان مثــ  ســیب

 آخر خداواـــد مبـــین کـــ

 بـین ای   کمان بشکسـت   

 ااــدر پنــاهش شــو مقــیب
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 ای  چشمة جـود ای پـدر   -1

 ای  مجد  و تسـبیحت  سـ ا  

 عدالت شد عیـان  مقصود -2

ــرار   ــت  برق ــو گش ــای ت  ج

 عطااز  کشف  ای کرد  خود -3

ــدرآاز  ــت ای پــ  ن محبــ

ــا   -4 ــالق م ــداای خ  ای خ

ــاودان  ــد ج ــو باش ــیض ت  ف
 

  اامت سـپر در هـر خطـر    ----

  وی شکر و حمدت مسـتقر 

  ز عیسـی در جاـان  بر ما 

  در هیکـــ  روحاایـــان  

ــا    ــر خط ــدگان پ ــر بن   ب

ــر  ــو را ه ــویب ت ــاگ   دم ثن

ــی  ــت ب ــا وی رحمت  منتا

ــما   ــین و در س ــدر زم   اا
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 ب  اام خداواـد جـان آفـرین     -1

 داواـــد بخشـــندة دســـتگیرخ
 

ــرین   ــان آف ــیب ســخن در زب  حک

 پــذیر کــریب خطــا بخــش پــوزش
 

 بندگردان

 زمـین سـفرة عـام اوسـت      دیباَ 

ــا   ــد کبری ــر او را رس ــیم  و من
 

 دوست چ  دشمن چ  ، یغما خان براین 

 ک  ملکش قدیب است و ذاتش غنی
  

 جملـش ایافـت    مـاوراء بشر  -2

 هـب  پرد مـر  و  ذاتش ا  بر اوج 
 

  
ــت   ــالش ایاف ــای کم ــر منتا  بص

 ا  بر ذی  وصفش رسد دست فاب
 

  بندگردان

 اجا بـری آب  پای طلب ر  بـد  -3 

 هـای خیـال   پـرد  ب  درد یقـین  
 

ــال  وز  ــ  ب ــا ب ــریآاج ــت پ  محب

 امااــد ســرا پــرد  اال جــمل   
 

  بندگردان

 
15 

ــاور کــون مکــان  -1  صــفح  پان

 وان فــرو  پرشــکو  اختــران   

ــ   ــردش منظوم ــاب در گ  اش آفت

ــالب ــور ع ــود  ا ــاکی ب ــاب او ح  ت

 جاان چوسای  افکند براین شب -2

 بـا خاکیـان  کنـد   گو حکایت مـی 

 ااـدر سـما  ااجب و خورشید و م  

 و مغـرب اـدا  کنند بر مشـرق   می
 

ــمان   ــون آسـ ــای ایلگـ  آن فرـ

 دم بیــانقــدرت خــالق کنــد هــر

 جـــمل صـــااعشامایااـــد  مـــی

 از ب رگـــی و مقـــام خـــالقش  

 ما  همـی آیـد بـ  سـوی آسـمان     

ــرینش  و ــان ز آفـ ــرار ااـ  ز اسـ

 جملگی بـا حمـد و تسـبیح و ثنـا    

 ایست دستی برتـر از دسـت خـدا   
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 فرزاد ماـرت سپاس باد تو را  -1

 

 عیسی ک  جان داد دررا  امت مسیح 
 

 بندگردان 

 !هللویـا آمـین   !باد ع تـت هللویا 

 

 سپاس و تمجید از آن محبـت  -2
 

 .را آفـرین  و ماا !باد حرمتت هللویا 

 

 کرد مسیح را ک  ب دود ظلمت ظاهر
 

 بندگردان

 منجی ما عیسی کشید  زحمت -3
 

 برد  از ما عصیان شد رفع خجلـت  
 

 بندگردان

 عیسی ب  خواش ما را از ذلـت  -4
 

 خرید و رهبـر شـد از را  شـفقت    
 

 بندگردان

 !مسیحا بنما دل پر از شـوقت  -5
 

 هرجــا افروختــ  بــ  آتــش حبــت 
 

 بندگردان
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 از بار تسبیح حـق مـا در اینجـاییب    -1

 یادآر ب  هر جـایی باشـد تـرا ملجـایی    

 باران رحمتش بینب ک  ری ان اسـت  -2

 ستگری ااست چو اورش درخشاا ظلمت

 مبراام قدوسش خـواایب ثنـا هـرد    -3

 آییب ب  درگـاهش شـویب اثـار راهـش    
 

 هـر حـال    در حمد و شکر وی باش ب 

 ارزد دهی جااـت بـا مـال     ک  بار او

ــراوان   ــا رزق ف ــمق م ــیض خ  وز ف

 بـــود  او از ازل و باشـــد جـــاودان

ــب  ــالب ه ــق ع ــ  خل ــردیب هم  آواز گ

 بازاو ب  ما داد دهیب بدو   جان ک   نای
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 ملک هستی  ای فرو   مسیحا  -1

 ز فرلت جرم خاکی یافت تمکین
 

 مصــور از تــو ایــن بــاال و پســتی 

 گـوهرآگین   کواکـب   فلک شد از
 

 بندگردان

ــالب    ــور عــ ــیح ای اــ  مســ
 

ــر آدم   ــیح ای فخــــ  مســــ
 

 اسیمت درد هر دل را دوا کرد -2

ــب  ــیض دائ ــودت ف ــودیب از اب  اب
 

ــ    ــرد ب  الطــاف خــدایی آشــنا ک

 ب  هسـتیمان قیامـت کـرد قـائب    
 

 بندگردان 

 ای اادر محبت چو ما را خوااد  -3 

 القدس قلـب مـا برافـروز    روحب  
 

 وحـدت  دی سـر  داب  مـا تعلـیب    

ــاموز ــاداری بیـ ــلح و وفـ  ر  صـ
 

 بندگردان 

 ب  ا دیک تو تا باشیب محبوب -4

 جاالـت فرو شوی از دل مـا هـر   
 

 مگذار محجـوب  مان خویشز اور  

 قوی گـردان در ایمـان و عـدالت   
 

 بندگردان 

 دم تا زاد  باشیب ب  زفیرت دم -5

  همیش  متحـد باشـیب در جمـع   
 

 تو در ما، ما ب  تـو پاینـد  باشـیب    

 چو پرواا  ب  گـرد اـور آن شـمع   
 

 بندگردان 
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 ای مسیحا شاهب تـویی   -1

 

 شبان ایک خواهب تـویی  
 

 راهب توییراستی تو 

 ای اــور هــر وادی ز تــو   
 
 دل غرق سودای تو بـاد  -2

 

ــادی و   ــوآشـ  زادی ز تـ
 

 پیوســت  مــأوای تــو بــاد
 

 غوغای تو باد و در گوش 

 ای اــور هــر وادی ز تــو  
 
ــفا   -3 ــادی را  صـ  ای هـ

 

ــو  ــادی و آزادی ز تـ  شـ
 

 منتاــا وی دولــت بــی 
 

 ما را تو هستی ملتجا 

ــو      ــر وادی ز ت ــور ه  ای ا
 
 رااــد فرمااــت قلــبتــا  -4

 

ــو  ــادی و آزادی ز تـ  شـ
 

 د رسـب سـتب  ومعدوم ش
 

 دم  ب  هان تا بگویب دم

 ای اــور هــر وادی ز تــو   
 

ــو  ــادی و آزادی ز تـ  شـ
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 سـت ای خداواـد از آن تو  زمین  -1

 ؟کــ  جویــد بــ  کــو  خداواــد را 

 کسی کاو همیش  بود پاک دست -2

ــ   ــرد ب ــد روان و خ ــود  اده  بیا

 سوی خـدا ر  رود کی ب   آنهر -3

 هـــا یــا جملــ  درهــا و درواز    اَ

 گشود  بمااید هـر مـا  و سـال    -4

 ؟ک  باشد چنین شـا  فـرس سـریر   
 

ــان ت    ــا ز بنی ــام بناه ــتوتم  س

  ؟ک  یابد ب  ا دیـک قـدوس جـا    

 کسی را ک  روح و دلی صاف هست 

 سخن راست گوید قسب ای خـورد  

ــود    ــارک ش ــد مب ــدالت ببین  ع

 برافــراز ســرهای خــود بــر ســما 

 کــ  داخــ  شــود پادشــا  جــمل 

ــدیر    ــدای ق ــت خ ــدای محب  خ
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 ستایب تو را خدایا ز جان می  -1

ــمان  ــنب از آس ــو بی ــی ت  ب رگ
 

 همیش  ب  هر جای خوااب تو را 

 ز خورشید و ما  و هب از اختران
 

 بندگردان

ــی  ــای ب ــرای عطای ــو ب ــد ت  ح
 

 کنب با دل و جان همی حمد تو 
 

 افکنبب  کو  و ب  صحرا اظر  -2

 چو باران و برفت ببـارد همـی   
 

 ج  اام تـو دیگـری اشـنوم    ب  

 اخواهب شد از شکر غاف  دمی
 

  بندگردان

 هوای لطیف و درختان سب   -3 

 تو را شـکر از باـر یـاران مـا    
 

 چو مرغـان زیبـا بـ  آواز اغـ      

 مـدی از سـما  آب  وی   مسیح ک
 

  بندگردان
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 موجوداتاام خدا خالق  ستایش ب  -1

 بـا یکـدیگر مؤمنـان    ،شادی کنـان 

 ارـایکو پروردگ اام خدا ستایش ب  -2

ــت ــواهش  ،از کرام ــام خ ــت تم  های

 اام خدا سرچشمة قوت ستایش ب  -3

ــگفت ــت  آور، ش ــود رحم ــر ب  دادگ

 یدوجان کن خدا از دل اام ب  ستایش -4

 با هـب آمـین سـرایند همـ  زمـین     

 

 اجات اوهست راچون خدا کن پرستش جان ای 

ــات  ــا او مناجــــ ــد بــــ   اماییــــ

  د تو را اگادارـید  باشـحیات ب  تو بخش

  بــــــرآورد  اســــــت آشــــــکار

 ند هب رحمت و هب محبت ـک ایـکویی می

  بــــ  تــــو   گــــر کنــــد رفاقــــت

  ای تمامی موجودات او را سپاس خواایـد 

  بــــــا شــــــادی او را ســــــرایید
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 ز هفت  رسـتیب  سالب -1

ــب  ــاریب دائـ  در ااتظـ

 ایکوست  چ  روز ـب بـ  

 منجی ز اسب خواهیب -2

 امایـــد برطـــرف تـــا 

 دایــا و غــب هــب وز 

ـ  تـو  درگـ   بر -3  یبآی

ــار  ــت کآثــ  کبریائیــ

 دایـــا ز فکـــر را مـــا 

 صدای ااجیـ   ربّیا -4

 دلنـــوازش آهنـــگ 

 حـــق محبـــت ذکـــر 

 کن ف ون ما   ب ربّیا -5 

 و جـان  دل از گیـرد  تا 

 باشــیب تــو بــا همـوار   
 

 حمایــت خــدا کــرد  

 رحمــت و فــیض از باــر

 کرامــت بــا روز ایــن

 ااایـــت بـــی توفیـــق

ــا ــت قصــور و از م  خجل

ــار  ــت  ف ــویب و راح  ش

 شـــکرت  و ثنـــا باـــر

 ذکـرت  بـ   شـود  ظاهر

ــت ــا راح ــرت  ز  ام  ما

ــا و ایکو بــی  ســتدلرب

 و دوست دشمن  ب اادی

 جاذبست و دلجوست  بی

 و حکمــت  توفیــق علــب

ــب ــب دائ ــکایت  غ  و ش

ــابیب ــت  بی ــو راح  از ت
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ــگ  -1 ــا گلباا  کشــیببی
 عظــیب ربّچــون او بــود 

ــ  -2 ــمق لج ــت خ   هاس
ــد  ــی  او آفری ــر مح   بح

ــ د تخــت وی -3   شــو ا
 ما جمل  معدوم او بـ  مـا  

 صوتش ز گوش جـان  -4
ــد   ــد  بن ــو برگ ی   اش ش

 

ــرود   ــق را س ــواایب ح  خ
ــود  ــااع موجـ ــب صـ   هـ
 دریــا محــدود فرمــود  
ــود  ــکی از او موجـ  خشـ
ــجود ــا ســـ   او را امـــ
 هســـتی عطـــا فرمـــود
 بشـــنو تـــو در شـــاود
   هـــب عابـــد معبـــود  
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 ای روز شــــادماای -1

 ای دافـــع غـــب و درد 

 مسـکین  و در تو غنـی  

 خوااند قدوس قدوس می

 رما امروز ب  گیتی از -2

 بــر اهــ  عــالب اکنــون 

 هرکی پـذیرد عیسـی  

 آب حیــات روااســت  

ــد -3  ــو ف ای  توفیــق ت

ــا را   ــود  م ــت ام  راح

ــدس  ــدرت روح ق  در ق

ــجد    ــا س ــد کلیس  کن
 

 ای روز بــــــا صــــــفا 

 رخشان چـو خـور بـ  مـا    

ــت   ــیش تخ ــ  پ ــع ب  راک

 بـــر منجـــی و خـــدا  

ــما   ــد از سـ ــیض آیـ  فـ

  ااجیــــ  کنــــد اــــدا

ــر   ــود پسـ ــق را شـ   حـ

ــن   ــون تشـ ــا چـ  ای بیـ

  ایـــن روز ایـــک مـــا  

ــختی ــ  و سـ ــا از راـ  هـ

ــر  ــب ب و أب ــر  ه ــن ب  اب

  بـــر منجـــی و خـــدا  
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 ماربـان  ربّبمان بـا مـن یـا    -1

 چون دور شواد یـاران و یـاوران  

 زود ب  پایاناین زادگی رسد  -2

 تو امـروز و فـردا هسـتی همـان    

 آنب  تو محتاجب هر روز و هر -3

 ؟کیست مث  تو ک  باشد پشتیبان

 صلیب تست تابان تاریکی، در -4

 رهبر هستی بـ  سـوی آسـمان   
 

 راهب تاریک است پی با من بمـان  --

 کسان بـا مـن بمـان    ای دوست بی

ــان    ــن جا ــذات ای ــود ل ــاای ش  ف

ــان    ــن بمـ ــا مـ ــر بـ  ای الیتغیـ

 شیطان  کند دور  ک   کی  ایست تو ج 

 در شـادی بـا مـن بمـان      در غب و

ــادان   ــد ش ــرا کن ــب م ــت غ  در وق

 در موت و در حیات بـا مـن بمـان    
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ــی    -1 ــاودان و الی الـ ــدایا جـ  خـ

 ب  هرجـا حارـری در دیـد  اـایی    

 محـض وحید الیموت و حکمـت   -2

ــا     ــت کوت ــت دس ــان جمل  ز دام

 پیـروز قدیب و قـادر و پیوسـت     -3

ــب  ــو دائ ــاری ت ــ  در ک ــدون وقف  ب

 ا  در قید مکـاای و اـی زمـاای    -4

 کنی میـ  خـود اجـرا    ب  قدرت می

 خدایا عدل تو چون کو  برجاست -5

 گر از سـوی تـو ابـری تیـر  و تـار     

 تــویی اصــ  حیــات و زاــدگاای  -6

 درخـت عمــر مــا خشــکد ز ریشــ  

 تویی صاحب جمل و منبـع اـور   -7

 اســتجــمل روی تــو از مــا ااــان 

 ای در شخ  عیسی طور ساد  ب  -8

ــاایب   ــ دش بم ــادگی ا ــا س ــر ب  اگ
 

ــی   -- ــی و ب ــال مطلق ــالی جم  مث

ــنایی  ــت روش ــر ذات پاک  سراس

  اطاعت از تو شد بر ما هم  فرو

  ؟بکن  ذات تو کـی فکـر مـا را    

 ســ اوار پرســتش در شــب و روز

ــب  ــور آرام و ممی ــون ا ــی چ   ول

  ا  محتاج کمـک از ایـن و آاـی   

  ب  یک احوی ب  دایاب  هر عصری 

 متین و محکب و زیبـا و باالسـت  

ــارد ــار  بب ــت آورد ب ــب، محب  ه

 تو باقی غیر تو هـر چیـ  فـاای   

 ولیکن تو همان هسـتی همیشـ   

 جورـی ما جمل  از روی تو ماـول

 ای ک  تو عیان اسـت  ز اور خیر 

ــ  دایــا ــدا ب  درخشــیدی خداوا

 سـر ت بـداایب  تدری  ای پـدر   ب 
 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 

 

28 

 عیسی را زیارت چون شمعون کرد -1

ــ ــیا  ک ــوااب لا ــاز خ  رخصــتب د  ب

ــ  -2 ــدگی را ب ــان در رســااب بن  پای

 ای ک تــو شــنیدم حســب وعــد  بــ 

 چو شد این منظـر زیبـا مجسـب    -3

 مرا شـد دیـدگان روشـن ز رویـش    

 یـار اسـت   عالب ب چو اور آفتاب  -4

 ب  من معلـوم شـد از فـیض دیـدار    
 

 گفت این عبارت ک  می شنیدادش --

 عــالب فــاای امــاابکــ  در ایــن 

  خـواهب زاـدگی را  کنون بـدرود  

  مسیحت را ب  چشب خویش دیدم

ــوم  ــات ق ــلب   اج ــد مس ــا آم  ه

  دما  جان معطـر شـد ز کـویش   

  ها حجاب از پیش برخاست ز امت

ــدار  ــد پدی ــو آم ــوم ت ــمل ق   ج
 

 
29 

 جاان شادان شوده  تا  -1

ــر   ــب بش ــ لگاش قل  من

  د  دهیـد  بر خاکیان م -2

 و دشت طوفان و بحر و کو 

 شـد بیخ گن  خشکید   -3

 حق رحمتش جـاری کنـد  

 اظــب جاــان از او بــود -4

 خوان کاین همـ   خلقش ثنا
 

ــ -- ــودربّـ ــلطان شـ  ش سـ

 عـــرش ســـرایان شـــود

ــود  ــان بـ ــی رحمـ   منجـ

ــود   ــادان بـ ــی شـ   همـ

ــد  شـــد    خـــارش بریـ

ــا ل ــهرج ــدع ــد  ش   ن دی

ــود  ــان بـ ــب او رحمـ   هـ

  عــدل از ســبحان بــود  
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 جاـان  ااـدر  مسیح آمد -1

 دهیـد  تقدیسـش  و تسبیح

ــور -2 ــی خــدای پ  مکــان ب

 امـــود خـــود روی اـــور از

 کودکان ای وجد  و شادی -3

 لحــب بیــت ااــدر امــروز

 کانم یـب  دایـخ کـاین -4

 بنـــدگی ااـــدر لبـــاس 
 

 مؤمنــان ای کنیــد شــادی 

ــان ورد کنیــد حمــدش  زب

 جاــان ااــدر آشــکار شــد

ــن ــین روش ــمان و زم  آس

ــد ــان و دل از بنماییـ  جـ

 عیــان شــد عــالب منجــی

 اانـا ودیـب ها د ـدی  ـک

 بانـش را ر ـگم لقـخ شد
 

 

31 
 

ــبااان   -1 ــر  ش ــب تی  در ش

ــازل آن  ــت  ا ــا  شــد فرش  گ

 درعجب گشتند و ترسان -2 

 دم ایـــن مـــ د  آوردســـتب

 دوکــ  ااــدر شــار داو آن -3

ــیحا   ــالب مسـ ــی عـ  منجـ

 زیبـا کان سـماوی طفـ     -4

 بــا قمــاطی بــی محقــر    

 پــی گروهــی از ممئــک  -5 

ــرود و  ــا سـ ــراببـ ــا تـ  بـ

 هست در باال جمل حـق  -6 

ــلح و آرامــش ز یــ دان     ص
 

ــ   ــبان  گلـ ــا را پاسـ  هـ

ــمان  ــمل از آسـ ــا جـ  بـ

ــروش ــت ایشــان را س  گف

 ســوی مــن داریــد گــوش

 گشــت مولــود ایــن زمــان

ــان   ــت او را اش ــن اس   ای

ــان    ــی ااـ ــکارا اـ   آشـ

 کـــرد در آخـــور مکـــان

  آمداـــــد از آســـــمان

ــان  ــد بیـ ــد کرداـ  حمـ

 زمـــین پـــر از ررـــا  

ــر ارو و   ــت ب ــماهس   س
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 دوستان وقت سرور و طرب و شادی ما است  -1

 ح موسب آزادی ما استـ  میمد مسیـون کـچ

 بسـرایـیـد در ایـن عـیـد بـگـویید تبـریک

 ک  مسیح اور جاان منجی و هب هادی ما است

 

 بندگردان

 ة این عید آزادی استم د     موقع شکر و هب شادی است

 

 شبااان هم  خوااداد تسبیحدم ک   خوش آن ای -2

 مسیح  م د  داداد ک  تولد شد  عیسی

 ـد رفـتـبـا مـ گـان بـای ،شـدمـاک را  قــخ

 ب  زبان بـر دگران باید گفتاام ایکش 

 

 بندگردان

 

 یینـلـک عـلـشر از فـ  بـی کـنجـم -3

 خلق زمین  ـناهان همـان و گـیـر عصـبا

 ب راـالـ  عـمـ  هـن کآا ـد  تـد شـولـمت

 آدم را یـنـ  بـسـ  اـنـد ز گـااـرهـب
 

 بندگردان
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ــنو -1 ــاتف بش ــراید ه  س

ــد  ــوی تابیـ ــالب سـ  عـ

ــؤمنین ای ــد مـ  برخی یـ

 شـد  گوییـد  عرشـیان  با)

ــیان ای -2 ــارت عاص  بش

 ممئــــک جملــــة بــــا

 آمــد خــاکی جســب در

 ماباما چون زیستن خواست)

ــرایید - 3 ــؤمنین ای س  م

ــو ــا کـ ــرد  را مـ  آزاد کـ

 عیسی کرد محروم را خود

ــا) ــا ت ــب م ــتگان گ  را گش
 

ــوار  ــا  ااـ ــود شـ  موعـ

ــا ــت ب ــد رحم ــرود آم  ف

 و درود و حمــد صــوت بــا

 2(مولود مسیح لحب بیت در

ــ  ــ د کـ ــ  ربّ اـ  جلیـ

 جبرئیــ   مــ د ایــن آورد

ــای ــ  عیســ  عمااوئیــ

 2(تجلیـ   اماییـد  را حق

ــد ــر حم ــدالت روح ب  ع

ــت از ــت ظلمــ  جاالــ

ــ ت از ــت و عــ  جملــ

 2(ملترـــ از برهااـــد
  
34 
 

ــر   -1 ــی بش ــیح منج ــروز مس  ام

ــ  آمــد ــا ب  و ظفــر فــتح زمــین ب

 بـ  یقـین   خداست عیسـی  فرزاد

 بود  جاان در محنت و غب چون -2

ــد ــ  آم ــب   ب ــی ام ــین منج   زم

 محیـی دیــن  حیــات آن بخشـید  

ــی  -3 ــور ازل ــد  ا ــان گردی  عی

 شـبان  و حـامی  را شـد گلـ    پی

 خداست عیسـی بـ  یقـین    فرزاد

 

ــرش  ــرین از ع ــدر ز و ب ــ د پ  ا

ــد ــ  گویی ــة  آن هم ــراخب  پس

ــب منجــی ــن حــافا هــب ام  دی

ــر در ــ  زی ــا گن ــ  ب ــب را  و ال

 کــرم  را  از شــود فدیــ  تــا

 ب  یقـین  عیسیاز خلق جداست 

 جاـان  بـ   آمـد  مسیح جسب در

 انـگ  رـب نـای رـب ودـنمـب را ر 

 دین محور آن جداست خلق زین
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 از شرق مائیب پادشاهان -1

 

 چشب دوخت  ب  سوی آسـمان  
 

 االن ایب طی کرد  آمد  و در  دشت و کو 

 بندگردان
ــا   ــای مـ ــور دلربـ  ای اـ

ــب رخشــان اورخــود را  دائ

 

 کنب هان من تقدیمت می -2
 

ــویی ر  ــا تــ ــای مــ  هنمــ

ــان  ــا ااـ ــو از مـ ــو تـ  مشـ

 

ــاهان    ــاج ش ــمی ت ــن ط  ای
 

 را تا ابد بیند جاانو تا ک  سلطنت ت
 

 بندگردان
 

 ام حـال  من کندر آورد  -3
 

 باــــر شــــا  ذوالجــــمل 
 

 زوال مظارحق مسیح موعود باشد بیاو 
 

 بندگردان
 

 سـت ر من شاهد ایکومّ -4
 

 ستبو خودش بد طعمش تلخ و 
 

 زااک  این مولود زائ  کند غب و درد از جاان
 

 بندگردان
 

ــا  -5 ــد و ثن ــام او را حم  ا
 

ــی  ــد در ارو و م ــما خواان  س
 

 هللویا هللویا، ممئکند گویان
 

 بندگردان



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 

 

36 
 

 ایمااداران شادان و فیروزآیید گرد -1
 

 لحـب  آییـد، در بیـت  گردآیید، گرد 
 

 شا  ممئک گشت  مولود امروز
 

 بندگردان

 آیید او را پرستیب،آیید او را پرستیب

 

 ی سـرایید  داای جمل  ممئک با ش -2
 

 آیید او را پرستیب مسـیح عیسـی   

 

 ای کــ  کائنــات تســبیح بخواایــد
 

 علیین خدا را مجد باد در اعلی
 

 بندگردان
 

 خـــدا از خـــدا، اـــور از اـــور -3
 

ــ  ــرو   برح  ــت مک ــاکر  را اداش  ب
 

 خدای حقیقی، مولود ا  مخلوق
 

 بندگردان
 

 داریـب  آری خداوادا ع ی ت مـی  -4
 

 آریـب  ای عیسی ما ب  تو سجد  می 
 

 اینک شد مجسب هللا مةکل
 

 بندگردان
 
 
37 

 (3)اش روم  تصمیب گـرفتب در پـی   -1

 (3)اش اـرود کسـی    چ  در پـی گر -2

 (3)جاان و رویب بر صلیب  پشت بر -3
 

-

- 

ــر روز     ــی هـ ــی عیسـ  در پـ

 اش روم هـــــر روز  در پـــــی

ــر روز    ــی هـ ــی عیسـ  در پـ
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ــت ای -1 ــب بی ــدر از لح ــو ق ــد  ت ــت کاهی   کوچکی

 

ــکوت  ــمان س ــو آس ــو ت ــرد  مح ــدگیت ک  زا
 

ــیکن  ــو ل ــت در ت ــر  رخشااس ــور ه ــالب دو ا  ع
 

 تاریکیـــت در پیـــدا همـــ  مـــا عمـــر امیـــد 
 

 گردیــد مولــود اکنــون مـا  شــا  مســیحا اکـ  آز -2
 

 بــر مــا رســید اــور و آن مظاــر حــق اکنــون آن 
 

ــد بنمای   ــادی و وجـ ــدشـ ــان از دل  یـ  ای مؤمنـ
 

ـ  صلح م دة   کنیـد  حمـد  را خـدا  دهیـد  خلـق    ب
 

 اــور حــق عیســی کــ  اویــد بــادا بــر مؤمنــان -3
 

 فـــدا جـــان بنمایـــد آمـــد گناکـــاران باـــر 
 

ــیانای    ــای عاصـ ــب یدبگشـ ــا  قلـ ــر از خطـ  پـ
 

ــا دوســت   گیــرد جــا آیــد در آاجــا گمراهــان ت
 

ــوة -4 ــق  جل ــیحا ح ــبب ای مس ــای در قل ــر ج  گی
 

 شریر از کن دورم نـم ـ ب ردانـگ یانـع  تـلطف  
 

ــد   ــر چن ــبب ه ــاک قل ــت ااپ ــا اس ــا بی ــا بی   !بی
 

ـ اـور   با    منیـر  را قلـبب  ایـن  گـردان  خـود  اکـپ
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ــدی از   -1 ــا آم ــرای م ــاالچــون ب  ب

ــوری خواباایـــ  ــدیدر آخـ  د  شـ
 

ــدا   ــمل خـ ــردی جـ ــرک کـ  تـ

ــو را   ــد تـ ــا اداداـ ــر جـ  دیگـ
 

 بندگردان
 ای عیســـی  بیـــا بـــ  قلـــبب 

ــا     ــن بی ــب م ــ  قل ــی ب  ای عیس

 

 فرشــتگان ســروداد در آســمان -2

 اما رارـی بـودی بـ  جاـان بیـایی     
 

 جــا هســت در قلــبب برایــت    

 جــا هســت در قلــبب برایــت   

 

ــو  ــ  ت ــی  ک  باشــی پادشــا  م

ــ ــور   بـــ ــادگیطـــ  افتـــ
  
 بندگردان

 
 زمین روباهان ها در داراد سوراس -3

 جـا  ای عیسی اداشـتی هـی    اما تو
 

 مرغـــــان هـــــوا آشـــــیان 

ــدی در  ــاکن ش ــون س ــان چ  جا
  
 بندگردان

 
ــی  -4 ــا بکن ــا ره ــدی ت ــی آم  وقت

 ترا داشـتند افـرت و کرداـد اذیـت    
 

ــردم را از  ــا   مــ ــ  گنــ  همــ

ــر کُ ــتندتآخـ ــی  شـ  ای عیسـ
  
 بندگردان

 
 ای عیسی  آیی می باال چون ازاما  -5

 خواهی خوااد خود ای خداواد ا د مرا
 

ــدا    ــیب خــ ــمل عظــ  در جــ

 ات جـن هسـم  دـخواهی گفت ا
 

ــی  ــادمان مـ ــبب شـ ــردد و قلـ  گـ

 گـردد  شـادمان مـی   قلب من چقدر
 

  
 خـواای مــرا  آیــی مـی  چـون مـی  

 خـواای مــرا  آیــی مـی  چـون مـی  
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41 
  دور تلکمُ ازاین و سعد شب بود شبی یک-1

 م د  آمد ب  شبااان کـ  خداواـد ودود  

 شتاب جمل  با شوق دویداد بدااسو ب -2

 ب  توارع هم  خب گشت  و برداد سجود

 سرود خوااداد ستایش هم  با ممئک ب -3

  امنـاک ب  مکاای هم  دیوار و زمیـنش  

 زمـین  آخورش خوابگ  و بالش او بود-4

 آاک  او بار گناهان جاان زحمـت دیـد  

 داوادی او تاز  کنـیب هردم احسان خ-5

 او پنا  است چو مـا را ااراسـیب دگــر  
 

 و م  بُـد پراـور   اختران اورفشان بودی 

 آمد از ساحت قدسی و ز رس پرد  گشود

 پادش  خفت  بدیداد در آخور در خـواب 

 در خور فیاو وجـود کنان  هم  تسبیح

 ا د آن منجی ک  شا  جاان منبع جود  

 پر خاکب ب  حصاری ک  شد از پای باای

 گـ ین  بار آزادی ما شد ب  زمین جـای 

 یـک رقـب عفـو کشـید    هربرسی  اامة 

 رحمتش را ب  هم  ملک پر آواز  کنـیب 

ــر  ــیب دگ ــای را اشناس ــر او پادش  غی
 

 
41 

 شـد عیسـی بـا جـمل خـدا      اازل -1

 مولود گشـت  مسیحا  پست آخوری در
 

 هـادی گمرهـان   جاـان  منجی آمـد  

 گذشتـب  عمرش زجر و آ  و اشک با
  
 بندگردان

ــتایب  ــتش دارم، او را ســ  آ  دوســ
 ام گردیــد خــالق عظــیب منجــی   
 

 تاجش و شا  سماوی ترک کرد تخت -2

 روشــنایی بخشــید خــدایی اــور
  

ــت را   ــورم و اوسـ ــودم اـ  در وجـ
 پـــــری خـــــدا در او بینیـــــد

 

 ها ظاهرگشت او ب  ما در جسب ااسان

 رهـــایی ظلمـــت از داد را جاـــان
  
 بندگردان

 
 فـدا  شـد  من بار عیسی ام منجی -3

 رحــیب خــدای آن عظــیب فیرــی بــا
 

 مردمـان  از شـد  طرد جاان این خالق 

ــا  آزادم بنــد خــود کــرد از خــون ب
 

 بندگردان
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 خاکیان ما بار عظیب خدای -1

ــر ز ــات با ــع اج ــ  جمی  مل
 

ــ    ــود اقش ــان ام  اش را عی

 بــ  جاــان فرزاــدش را داد
 

 بندگردان
 باد سروداد ممئـک  جمل بر تو

ــامندی ــین در رر ــان ب  آدمی

 

ــ دة -2 ــد م ــی تول ــا منج  م

ــام ــی پی ــیب خوش ــدا عظ  خ
 

ــی  ــلح و آرام ــر ص ــین ب  زم

ــؤمنین  و ر  ــد مـ  (2)مقصـ

 

ــارت ــ   بش ــما و  ارو ب  س

 هــــای مــــا تســــلی دل
 

 بندگردان
 و آ  اادو  تمامی خلقت در -3

 پیر شمعون و مجوسیان و شبان
 

ــب در  ــایی طلـ ــد رهـ  ااـ

 اـــدا ســـماوی اـــور پـــی
 

 بندگردان
 

43 

 امشب چ  فرخند  شـبی  -1

ــادری   ــیش م ــ  پ ــی ب  طفل
 

 قـــدوس و رخشـــند  شـــبی 

ــوری   ــدر آخ ــت اا ــ  اس  خفت
 

 مار و وفا از اوست      تصلح و صفا از اوس                 

 امشب چ  فرخند  شـبی  -2

ــان  ــن زم ــبااان ای ــد  ش  دی
 

 قـــدوس و رخشـــند  شـــبی 

ــوج م ــوان  فـ ــک آواز  خـ  لـ
 

 اینک عید میمد     خدا را جمل باد                        

 امشب چ  فرخند  شـبی  -3

 ای بــا خــود کنــون   آورد 
 

 قـــدوس و رخشـــند  شـــبی 

 فیض و خوشـی از حـد فـ ون   
 

 جاوید و پایند      باشی رهااند                            
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ـ  م د  عیسـی  -1  دایـا آمـد    ب

ـ  بــا اینــک خــدا   دوَمــا بُـ

ــار دا -2 ــیحا وودر ش  راد مس

 بــین چگواــ  تولــد شــد    

 قنداق پیچید  بین طفلی در -3

 شـــد  اـــور عـــالب هویـــدا

 بُـوَد  ایـ د  این روزخوش از -4

 او وعـــد  داد و کـــرد  وفـــا

 ر سـما، بـر زمـین   خدا را د -5

ــامندی  در ــا ررـ ــان مـ  میـ
 

ــد    ــر آم ــی بش ــ د  منج  م

ــ دة ــد  م ــدوس آم  روح الق

 آن خداواــــد کبریــــا را 

ــور ــا را  من ــب م ــاخت  قل  س

 را خوابیــد  بــیندرآخــور او 

ــب ــ  را مجسـ ــین کلمـ  ببـ

ــة  ــی هدی ــدر عیس ــ پ  دوَبُ

 دوَاو بُـــ زاـــدگی مـــا از 

 ایـن  بـیش از  سممتی بـاد و 

ــ ــین دوَبُ ــی علی ــب در اعل  ه
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ــک -1 ــب یـ ــدس شـ  مقـ

 مکـــاای در طفـــ  و مـــادر

ــواب در ــماای خـــ  آســـ

ــک -2 ــب یـ ــدس شـ  مقـ

 آســـمان از اجـــمل اـــ ول

 یافــــت تولــــد مســــیح

ــک -3 ــب یـ ــدس شـ  مقـ

ــ   مبارکـــت صـــورت کـ

ــی ــد عیســ ــد تولــ  شــ

 

ــوراای و آرام   اــــــــــ

 راحــت و اظیــف طفلــش

ــواب در ــماای خـــ  آســـ

 شــــبااان حیــــرت بــــا

ــ ــ مئک،ـم ــوان للویاـه  خ

 ااســــــاای عــــــالب در

 خـــــدایی اـــــور بـــــا

ــر ــان بــ ــابی کاهنــ  بتــ

 رحمــــاای فــــیضبــــر 
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  عیســـی ااراحـــت روی خـــاک شـــد مولـــود -1
 

ــود      ــرش ابـ ــی از باـ ــای راحتـ ــون جـ  چـ
 

ــی   ــا مـ ــا    اخترهـ ــش اگـ ــ  رویـ ــد بـ  کرداـ
 

 چـــون جســـب لطـــیفش خوابیـــد  روی کـــا  
 

ــدای گلــــ  برخی ااــــد از خــــواب    -2  صــ
 

 تـاب  هر طفـ  دیگـر لیـک عیسـی ایسـت بـی       
 

ــت     ــو اسـ ــای تـ ــب براـ ــو گوشـ ــبان ایکـ  شـ
 

 دارم ایـن دل جـای تـو اسـت     من دوسـتت مـی   
  

47 
 

ــ  آرام آرام  -1 ــب همـ ــید و کواکـ ــا  و خورشـ   مـ
 

ــی  ــد  ب ــور کنن ــر از ا ــو  و در و دشــت پ  صــدا ک
 

ــ    ــام   گ ــاید ک ــ  بگش ــی  ا ــان ه ــ  جا ــا ب  زیب
 

ــ    ــویش هم ــگ و ب ــد  را ــور کنن ــا داروی راج  ج
 

ــا   -2 ــا دای ــد او ب ــب کن ــت تکل ــدا خواس ــون خ  چ
 

 ااــدر آرامــش شــب گشــت تولــد عیســی      
 

ــت     ــی  اگف ــاع ه ــام دف ــ  هنگ ــار و ب ــد گرفت  ش
 

 صــدا رفــت بــ  ســوی تپــة جلجتــا      بــی 
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ــد    -1 ــین آمـ ــر زمـ ــان بـ ــون و مکـ ــا  کـ   شـ

 

 هـــــالکین آمـــــد هـــــادی و منجـــــی  
 

 ابـــن حـــق باـــر ماهـــا مجســـب شـــد       
 

ــمل م   ــر رــ ــ  باــ ــیّفدیــ ــد بــ  ن آمــ
 

 شـــد  ســـین  از ماـــر او طـــور ســـینا    -2
 

ــد      ــا شـ ــا ثریـ ــری تـ ــیش از ثـ ــور عـ  سـ
 

  کــــ  امــــروز مولــــود عیســــی شــــد    زآن
 

ــد     ــرین آمـــ ــدالت قـــ ــاب عـــ  آفتـــ
 

ــود  -3  ــد  بنمـ ــدر   وعـ ــدای پـ ــا خـ ــا مـ  بـ
 

ــ  بشـــر       ــتد بـــ  کـ ــا اجـــاتی فرسـ  تـ
 

ــی آورد    ــة یســـ ــر ریشـــ ــون ثمـــ  اکنـــ
   

ــت داو  ــد   وتخــ ــین آمــ ــان مکــ  د را هــ
 

 آن مجوســـی کـــ  آمـــد از مشـــرق زمـــین -4 
 

 اشـــین تـــا پرســـتش کنـــد شـــا  گـــردون 
 

 گفـــت ای خـــدای مبـــین  ســـجد  کـــردش بـــ
 

ــ  ــد  شُــ ــین آمــ ــت و یقــ  با  از دل برفــ
 

ــاک  -5  ــود از مـــریب آن طفـــ  پـ   گشـــت  مولـ
 

 یان هـــمکشـــکر گـــوییب شـــد مـــار عصـــ 
 

 کـــی چـــ  بـــاکســـراییب از  شـــادمان مـــی 
 

ــد      ــین آمـ ــر زمـ ــا بـ ــر مـ ــی از باـ  منجـ
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منجی من مولود گشت در این جاانقدس و فروزانـب مـدر آن ش -1  

تــا او ظـاهـر شـود در جـملـشتشنگـان عـالب در ااـتـظارش

اـوری عظیب بـر مـا طلـوع اـمـودکلم  جسب گردید و آشکار شد

بندگردان

(2( )اادر حرور آن مولود زااو زاید)بـسراییدتـمجید کنید سـرودهـا 

سممتی است ة دـجی  او مـااحکب مسیح محبت حقیقی است -2

غب و اادو  و آاگ  بخشد سرورسیح شـود دورـدر قـوت اـام م

هم  از رحمت و فیض خداستعمت اوستـسرودهای شادماای ا

بندگردان

او هم  چی  تاز  شد  با لطفچی های کان  اینک درگذشت  -3

او محور خوشبختی شماستمعنی و عطر زادگی در عیساست

ون اوست یگاا  فرزاد خداچدر او بـاشـد جـواب هـر تقـارا

بندگردان

 
 
51 
 

ک  مرا دوست داشت چون(3( )عیسی را دوست دارم)

 من هب دوستش دارم(3( )او مرا دوست دارد)

 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 

 

51 
 

 بشد او همچو ما ااساناین عالب  آمد ب  مسیح -1
 

 
 

 2(و هر عصیان  ما هر را ز )گیرد  تا دوش خود ک 

 گوینـد  لک درعرش باشادی هم  با اغم  میمَ -2
 

 
 

 2(برای عالب ااسان)مبارک باد این مولود 

 طریق حق اگر جویی بخوان ااجی  اقـدس را  -3
 

 
 

 2(حیات تاز  با ایمان)ز هر آیات آن یابی 

 هسـتب  ایک من در این عالب شبانگفتا  مسیح -4
 

 
 

 2(برای گوسفندان جان)شدم حارر فدا سازم 

 ه اران شکر واجب شد ب  لطف خالق یـ دان  -5
 

 
 

 2(پایان های بی محبت)ک  او بخشید  بر یاران 
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 اگر عیسی هـ اران بـار دیگـر   

 کند روشن ز اـو دایـای مـا را   

 را  کشان بخود خوااد هم  زحمت

ــد  ــ  امایاا  ااســان را  چــار  ب

 ولــی در قلــب مــا وارد اگــردد
 

 دایا زادگاای گیرد از سـر   ب  ----

 ای ما رادردهشفا بخشد هم  

 مردگـان را  ،زادگاایببخشد 

 خی د دوبار شود مصلوب و بر

 جمل  کارش هی  ارزد سراسر
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 ظلمـاای  و تـار  شب در -1

 شــبااان بـر  شـداد  ظـاهر 

ــرا ــ  زی ــان منجــی ک  جا

 پیچیــد  ای قنداقــ  در -2

 بشـــتابید دیـــداش بـــ 

ــون ــی چ ــان منج  عالمی

 آسمان از عیسی مسیح -3

 کنیـد  حمـدش  زاید زااو 

ــام  ــدا ا ــمل را خ ــاد ج  ب
  

ــتگان  ــوراای فرشـــ  اـــ

 باشــید شــاد، شــاد باشــید

ــد  ــاهر ش ــر ظ ــان ب  عالمی

ــوری در ــد  او آخـ  خوابیـ

 شــاد باشــید، باشــید شــاد

ــد  ــون آم ــ  اکن ــان ب  جا

ــد  ــون آم ــ  اکن ــان ب  جا

 باشــید شــاد ،باشــیدشــاد 

ــا ــد تـ ــدا او ابـ ــاد خـ  بـ
  

54 

  در این دایا درخشیدی تو اور ای د یکتا، بخواب ای کودک زیبا، -1
 

ــا دل  ــن امـ ــا روشـ  هـ
 

ــا دل  ــن امــ ــا روشــ  هــ
 

  ها پرستندت فرشت  چ  آخورت مأوا،اگر کودک زیبا، بخواب ای -2
 

 توارـــع کـــن عطـــا   
 

ــا   ــن عطــ ــع کــ  توارــ
 

  های پرمعنا تبسبکنی برما، شیرین میکودک زیبا،چ  بخواب ای  -3
  

ــا   ــا فرمـ ــادی عطـ  شـ
 

ــا   ــا فرمــ ــادی عطــ  شــ
 

  ها زحمت دید آرامش کنون زیرا،تو خواهیزیبا،در کودک ای بخواب  -4
  
ــو     ــر وادی ز ت ــور ه  ای ا

 

ــادی و آزادی ز تــــو    شــ
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ــارها   ــ  شــ ــراوان بــ ــران فــ  بوداــــد دختــ
 

 زیبــا و بــا کمــال همــ  شــار  در جاــان       
 

 لکــــن بــــ  ااصــــر  بدرخشــــید جبرئیــــ  
 

ــ  ــر ســاد  دختــری کــ  ابُ  د پــیش از او اشــانب
 

 روی زمــــین قصــــور مجلــــ  زیــــاد بــــود 
 

 لکـــن خـــدا بـــ  آخـــوری آمـــد از آســـمان 
 

   بوداــــد عالمــــان و مشــــایخ در ااتظــــار   
 

ــد    ــک ع ــ  ی ــ د  ب ــید  م ــن رس ــبان لک  ای ش
 

 آمــــاد  بــــود افســــر شــــاهی و لیــــک او 
 

 د جـــانبـــر ســـر ااـــاد افســـر خـــاری و دا 
 

 هـــای ماســـت  را  خـــدا ســـوای همـــ  را   
   

ــر   ــرم ه ــی نآخ ــن از آن  کس ــندید ای ــ  پس  ک
 

  
 

       56  

 

 هـب، پریشـان بـود و پـر غوغـا     جاان آشـفت  و در 
 

 هـا  هـا رفتـ  از دل   ا  امنیت، ا  آرامش، خوشـی  
 

 هم  اومید و سرگردان کـ  آخـر چـون شـود دایـا      
 

 مـا  بـا  ب اد از مـادری طفلـی کـ  اامیـدش خـدا      
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  همتا، بخواب ای منجی دایا  بخواب ای طف  بی -1

 

 ای اـــازاین مـــا، ال ال ال ال ال ال ال ال   بخـــواب 
 

 خور و  چ  زیباییآدر  ،شب تار است و پیدایی -2 
 

 ال ال ال ال ال ال ال ال ع یــــ  هــــر دو دایــــایی، 
 

 ، تو ک  موعود دیرینیبخواب  اکنون ب  شیرینی -3
 

ــد    ــ  از آینـ ــی، ال ال ال ال ال ال ال الات  چـ  بینـ
 

   تـد  سویـان آمـبااـت، شـدن رویـرای دیـب -4
 

ــتند در کــوی    ــان هس  ت، ال ال ال ال ال ال ال ال ا مغ
 

 ،پذیر از من یکی خواهشآرامش بخواب امشب ب  -5 
 

ــالش، ال ال ال ال ال ال ال ال    ــرا بـ ــب مـ ــا قلـ  امـ
 

 

58 
 ای ب  یک شب تـار  دهکد  در -1

ــ   ــد ب ــدار  گردی ــادگی پدی  س

ــاهی   ــار شـ ــد در ااتظـ  بوداـ

 بر روی زمین اداشـت حتـی   -2

 :بگریست ب  حـال شـار، گفتـا   

ــاهی   ــار شـ ــد در ااتظـ  بوداـ

 ج  مار و وفـا اکـرد کـاری    -3

 اثـاری؟  از بار چـ  کـرد جـان    

ــاهی   ــار شـ ــد در ااتظـ  بوداـ

 عیسی است کنون یگاا  رهبر -4

 اومیدی و یـأس از چـ  دیگـر؟    

ــاهی   ــار شـ ــد در ااتظـ  بوداـ
  

ــر    ــوری محقـــ  آرام در آخـــ

 طفلی کـ  شکسـت قلـب مـادر    

 دســـتگاهیخواهـــان دمـــی و 

 یــک گوشــ  ز باــر ســر ااــادن

  "جان فشاادن ،جان یافتن است"

 جـاهی  تا جنگد و بخشـد عـ  و  

ــلوب  ــت مص ــرا  دو دزد گش  هم

 ان داد گنــ  امود مغــلـوب ـج

ـ   شـــتباهیب اکرداـــد عجــ

 بــر مــر  هــب او مظفرآمــد   

ــر  زآن ــ  خــدای در ب ــدرو ک  !آم

ــی  ــت الاــ ــ  ز محبــ  غافــ
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  دوران ب  خود ادیـد  شـبی ایـن چنـین سـعید      -1
 

    چ  ظلمتـی کـ  جاـان کـرد  روسـفید     ـب  ـب 
 

ــ    ــان ک ــق جا ــ  خل ــدا ب ــد ا ــاک آم ــرو  خ  ای گ
 

ــاک   ــد بیمنــ ــات چراییــ ــتی اجــ  در کشــ
 

 کــــی از ســــ ا دوران رفتــــ  و اپرســــید -2
 

ــا      ــر خط ــو ب ــب عف ــد قل ــید  ش ــب کش  امش
 

ــت    ــ  هس ــاهی ک ــراب  ش ــوری خ ــارگاش آخ    ب
 

 رــطراببرداشــت راــ  و محنــت و تشــویش و ا 
 

 فرزاــد حــق ااــاد در ایــن دم قــدم بــ  خــاک -3 
 

  شـــوم اگـــردد کســـی هـــمکاز گنـــا  تـــا  
 

 عیسی کـ  جملـ  ااجـب و صـد قـر  مـا  و هـور       
   

 ایســت کــور پــیش اــور او چــو یکــی چشــم در  
 

 ماجــور را چــو خواســت کشــد تنــگ در کنــار  -4 
 

ــین     ــ  زم ــک ب ــاحت فل ــپار از س ــت رهس  گش
 

ـ    ــان بُـ ــان جا ــ  ج ــاعتی ک ــطراردر س  د در ار
 

ــیی اا   ــة ابلـ ــیر پنجـ ــک اسـ ــر یـ ــارهـ  بکـ
 

ــر جاــان  -5  ــا کــ  دهــد مــ د  ب   آمــد فرشــت  ت
 

 کــ  آمـــد یگااـــ  منجـــی عـــالب ز آســـمان  
   

 ای کـــ  شـــدی میامـــان مـــاالیـــق اباشـــد  
 

ــا     ــان م ــتیب ج ــ  فرس ــ  هدی ــو، ب ــ د ت ــر ا  گ
 

ــرام     ای -6 ــ  احت ــوالن ب ــو رس ــا چ ــار م ــاش ک   ک
 

ــام     ــبح و ش ــ  ص ــود ب ــو اب ــام ت ــ  دادن پی  ج
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  ب  وقت ایم  شب اوری درخشید -1

 مجوسـیان خیــر  و در بــیب و امیــد 

 آن ظلمت شب بـود بـاقی   هنوز  -2

 میان آخوری بـی تنـگ و تاریـک   

  هر یک از مجوسانب  خود گفتند  -3

  پیشـــ  ماـــر قـــدیر ربّهمـــان 

 هدایا هر چ  بود از عود و کنـدر  -4

ــد    ــاک او ااادا ــای پ ــر پ ــ  ب  هم

 ابـردد همان اوری ک  با ظلمـت   -5

 همان ک  جان دهـد در را  مخلـوق   

 بیا تا بـار دیگـر مـا در ایـن روز     -6

ــ ــ یب    ب ــاک قدوســش بری ــای پ  پ
 

ــتار     ــر سـ ــمان پـ ــان آسـ  میـ

 پـــی آن اـــور گردیـــد  روااـــ 

 شــبااان بــر ســر آخــور رســیداد

 دیـداد  اخـتری پـر اـور درخشان 

ــد آن    ــا آم ــ  دای ــت ربّب  جمل

 شـد بـا خجالـت    هم  سـرها فـرو  

 طـــم و اقـــر  قلـــب و ارادت  

 با سعادت چـ  خـوش بـوداد آاان 

 همان کـ  بـر بـدی پیـروز گـردد      

 ماــر دل افــروز گــرددهمــان کــ  

 هــدایای وجــود و قلــب و جــان را

ــابیب آرام روان را  و از او یـــــــ
 

 

       61 

 دلبنـدم ! ع ی  فرزادم عیسی -1

ــان شـــیرین   الی الی الی !جـ
 

 بنـــــ  پلکااـــــت بـــــرهب 

ــازاین  الی الی الی! ای اــــــ
 

 اوراای وموجود آسماای، زیبا 

 جان مـن ! ای اور چشمان من -2

ــان شـــیرین   الی الی الی! جـ
 

ــن   ــتی از آن مــ ــو هســ  تــ

ــازاین  الی الی الی! ای اــــــ
 

 جان دل ،قلب من بارت من ل، جان دلب
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 ظاهر شد اجب آن شب چون -1

 آااــا شــادی بــا گشــتند

ــو  ــد در  و کـ ــیر کرداـ  سـ

ــیداد -2 ــ  رس ــت ب ــب بی  لح

ــین ــر زمـ ــو بـ ــد زااـ  زداـ

ــق  ــور حـ ــد او در اـ  دیداـ

ــان -3 ــا همچن ــد کآاا  دادا

 دهیب  نونـاک بـه  اـم  اشـک 

 حتــــی الزم گــــر شــــود

ــرون آورداـــد -4 ــا بیـ  آااـ

ــ   ــور بـ ــا  حرـ ــانِ شـ  شـ

ــ   ــد  دل هرکـ ــ  او دهـ  بـ

ــن -5 ــ  ایـ ــذیر را هدیـ  بپـ

ــن دور  ــای دل از کـ ــا هـ  مـ

ــا  ــ دت را مـ ــا اـ ــد  جـ  بـ

ــ  آاجــا در -6 ــو هســتی ک  ت

ــت  ــب هسـ ــاای دائـ  چراغـ

 داشـتن  چ  خوش است با تـو  
 

 خــــدا مــــردان آن بــــر 

ــکن از ــود مسـ ــدا خـ  جـ

ــد ــوی رفتنـ ــیحا سـ  مسـ

ــ  ــور در را طف ــد  آخ  دیدا

ــ  ــور ب ــون آخ ــیداد  چ  رس

 پرســــتیداد دل از پــــی

 باــــا پــــر هــــدایای

ــب ــ  داریـ ــا  دل در آاچـ  هـ

ــیب ــش اا ــان در راه ــا ج  ه

 در خـورجین داشـتند   آاچ 

ــدایا ــدیب هـ ــد تقـ  کرداـ

 خرســند گــردد ابــد تــا

ــودک ای  ــوراای کـــ  اـــ

ــر ــال هـ ــماای خیـ  جسـ

ــور ای  ــماای اــــ   آســــ

ــور در ــاای کشـــ  روحـــ

 اــــوراای تــــوئی زیــــرا

ــات ــاوداای  حیــــ  جــــ
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  اامش ک  مسیحا از س  اقنوم یکی آن -1 

 

ــ   ــ  او بُـ ــاکرة پـــاک کـ ــامشآمـــد از بـ  د مـ
 

 دور شـــد آمـــد بـــ  جاـــاناز جـــمل ازلـــی  
 

ــان   ــدائیش ااـ ــرد خـ ــری کـ ــاس بشـ  در لبـ
 

ــد ممئــک همــ   -2 ــود  کــ مــ د  دادا  اینــک مول
 

 الملــک وجــود  هســت خوابیــد  در آخــور ملــک 
 

ــان   ــود اش ــما ب ــ  س ــان ب ــعد و درخش ــری س    اخت
 

 چنــانرهنمــا شــد بــ  تنــی چنــد کــ  رفتنــد   
 

ــ  -3  ــد    جمل ــارت رفتن ــ  زی ــران ب ــد ز ای  بودا
 

  اــ د آن قــدس خــدا شــا  والیــت رفتنــد      
 

ــا  ــی  ت ــر  م ــ  هم ــ  ک ــود از آاچ ــدایای خ ــود ه  ب
   

 اــ د آن شــا  گذاراــد بــ  بخــت مســعود      
 

 

64 
 یـک صـدا   هب یک افـی،  بیایید با

ــیمش را   ــیض عظ ــدا ف ــت خ  محب

 شادی قلب پاک حیات، ةاوست چشم

 یـک صـدا  هب یـک افـی    بیایید با

 دست زایب دست زایب خواایب، آیید)

 تـهاس شرستـپ و مدـح ةشایست او
 

ــی را   ــام عیســ ــتیب اــ  بپرســ

ــی   ــو در عیس ــات ا ــید حی  بخش

ــا    ــدای م ــام خ ــت ا ــیح اس  مس

 بپرســـــتیب اـــــام خـــــدا را

 را بپرســـــتیب اـــــام خـــــدا

 2(بـــــر عیســـــی هللویـــــا
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65 
 ها از سوی مشرق ما س  ش ، داریب با خود هدی   -1

 ما را ستار  رهنما دشت و ت ،پیمود  کو  و 
 

 بندگردان

 تر از خورشید ما روشن     اـای اخـتر جـاوید م

 ادی هب امید ماـهب ه     در این سفر ما را تویی

 

 اهی عیانگشت  شانش د این زمان،ودر شار داو  -2

 ام تاج طم اینک برای او اشان، آورد 
 

 بندگردان
 

 روی زمیندود آن ام کندر چنین، از  آورد   -3

 ا دیکی ی دان ببین، خارع شو و سجد  اما
 

 بندگردان
 

 برد یـآورد، تلخی ز دایا م مر عطر تلخی  -4

 ها چون او ب  قبر خود رود، با خود برد اادو 
 

 بندگردان
 

 برخاست او از مردگان، هب فدی  هب شا  جاان  -5

 ، هللویا هللویاگوید زمین بر آسمان
 

 بندگردان
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 منجی و ای شا  مـن ای  -1

 خوات ریختـی در را  مـن  

 همک بـودم بـدون تـو    -2

ــو  ــدیون ت ــن م ــود م  وج

 از بار من مصلوب شدی -3

 در قلب من محبوب شـدی 

 هــدایتب کــمم توســت -4

ــت   ــام توس ــعادتب در ا  س

 در شــب تــار دیجــورم -5

ــوت مســرورم   در وادی م
 

ــن   ــ  دلخــوا  م ــویی فق  ت

ــن   ــا  م ــع گن ــردی رف  ک

 اجات یـافتب در خـون تـو   

 چون ذبح شدی در را  مـن 

 خطاکارمحسوب شدی  چون

 صــلیب توســت اگــا  مــن

 عـــدالتب قیـــام توســـت

ــن  ــا  م ــر کوت ــن عم  در ای

ــورم    ــتارة اـ ــویی سـ  تـ

 چون تو هستی همـرا  مـن  
 

 
67 

 بین بـر صـلیب عیسـی را کـآن فرزاـد خـدا        -1
 

 باـــر گناهـــان مـــن شـــد مصـــلوب از وفـــا 
 

 بندگردان

 اــام او ع یــ  اســت جــان را کنــد شــادان     
 

ــان    ــد تابــ ــت او دل را کنــ ــوار رحمــ  ااــ
 

ــت  -2 ــر و از رأف ــرمب از ما ــت  ج ــواش بشس  خ
 

 اـــامش دهـــد تســـلی از فـــیض و از رحمـــت
 

 بندگردان

 پشت و پنـا  مـن اوسـت هـب رهبـر و معـین       -3
 

ــین    ــت؟ در روز واپس ــی مراس ــ  غم ــر چ  دیگ
 

 بندگردان
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 بر فراز تلی بیرون از اورشـلیب  -1

ــا    ــا  م ــر گن ــدا با ــرة خ  آن ب
 

ــا   ــر  برپ ــلیبی حقی ــت  ص  گش

 اظیـر  شد مصلوب بـا راـ  بــی   
 

 بندگردان  

ــت  ــن اس ــار م ــلیب افتخ  آن ص
 در طریــق صــلیب پــیش روم   

 
 آن صلیب کان رکن ایمان من -2

 چون  فرزاد خدا ترک کرد فر سما
 

 ام شـد، فـدا   چون بـرآن منجـی   
 تــا رســب بــ  جــمل ســما    

 
ــان  ــوار در افکــار جا  گشــت  خ

 تـــا شـــود فدیـــ  در جلجتـــا
 

 بندگردان   

 آن صلیب کان ع ت و جا  من -3

 فیض و رحب خدا آشکار شد ب  ما
 

 بخشید صلح و صـفا بـ  جاـان    

ــی  ــیح عیسـ ــلیب مسـ  در صـ
 

 بندگردان  

 

69 

 بردی محنت بارم بردی زحمت باـرم  -1
 

 بار اجات از مر  دادی جااـت باـرم   

 

 2(دادی دادی جاات بارم چ  دادم من بارت ؟)

 احسان ملک پـدر آن سـان  برین ز  عرش  -2
 

 ترک از بارم گشتی تو چون ااسـان  کردی 

 

 2(آری ترک کردی از بارم چ  ترک کردم بارت ؟)

 دیدی بسا محنت  زحمت  کشیدی بی -3
 

 را  و غب و اادو  هب خـواری و ذلـت   

 

 2(دیدی کشیدی از بارم چ  کشیدم بارت ؟)

ــی -4 ــت آوردی از رحمــت اجــات ب  من
 

 هـب عفـو و محبـت    بر ما ز مرحمـت  

 

 2(آری آوردی از بارم چ  آوردم بارت ؟)
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71 

ــو را   -1 ــنب ز دل تــــ  بیــــ
 

ــدا   ــرة خــــــ  ای بــــــ
 

 نجی ـا مـکتـی

 بشــــــــنو دعــــــــایب را

ــاً   ــن دائمـــ ــب مـــ  باشـــ
 

 بشـــــــنو گنـــــــاهب را 

 بــــــا تــــــو همــــــی 
 

 
 

ــت  -2 ــدا د  فیرـــ  ای خـــ
 

 تـــــا بخشـــــدم قـــــوا   
 

 یـدرتـب قـه

ــان را  ــرم دادی جــــ  باــــ

 تــــــا کــــــ  افــــــروزدا
 

ــا   ــ ون فرمــ ــقب فــ  عشــ

 در دل اـــــــــــــــاری
 

 
 

ــا  -3 ــد فنـ ــو شـ ــرم چـ  عمـ
 

ــرا     ــردم  فــ ــوت  گیــ  مــ
 

 ادیـی هـاشـب

ــو ظلمـــــت را  بـــــ دا تـــ

 در اـــــ د تـــــو مــــــرا  
 

ــت را   ــک و محنـ ــر اشـ  هـ

 بــــــــود جــــــــایی 
 

 
                            

71 
 

زمین و آسمان پر از رحمت خداواد است

 با کممش دریا و خشکی و کو  و صحرا را آفرید
 

 خداواد را ستاییب با آوای موسیقی)

 خداواد را ستاییب با وجد و شادی

 خداواد را ستاییب با رق  و با پایکوبی 

 2(بار او سرودی او خواایب
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72 

ــر آن      -1 ــ  ب ــلیبی ک ــدر ص ــرم، اا ــ  بنگ ــا توج ــون ب  چ
 

 شا  جمل از باـر مـا، بـا میـ  خـود بخشـید جـان         
 

ــان و دل   -2 ــی از جـ ــردم همـ ــ ، گـ ــاراتب خجـ  از افتخـ
 

ــان    ــودم زی ــ  س ــب هم ــمح ، داا ــی مر ــاس ب رگ  ک
 

 حاشــا کــ  باشــد در جاــان، جــ  در صــلیبش فخرمــان  -3
 

ــو   هر ــلیب ت ــذوبمان، تس ــد مج ــ  کن ــان چ  ای مارب
 

ــی      -4 ــبش را همـ ــرد قلـ ــالمی، بفشـ ــا  عـ ــار گنـ  بـ
 

 حــی کــرد ااــدو  و غمــی، عــاج  ز شــرح آن بیــان 
 

ــ  و -5 ــرش، جــاری ز دســت و هــب ســرش  را  محبــت از ب
 

 چنـان؟  شـاهی آن  از خار کرداد افسرش،کــی دیـد    
 

ــر -6 ــین  با ــن چن ــت ای ــین  ! محب ــب زم ــمان و ه ــب آس  ه
 

 کمترین، خواهد هم  جان و روان  یباشد ب  چی 
 
73 

 داای مسیح جان گرامـی اثـار کـرد    -1

 او خالق جاـان بـدو  بنگـر توارـعش    

 دیو را برااداز دور باش سطوت خود  -2

 تا رحمتش کمال پذیرد در ایـن جاـان   

 آن خاتب سعادت ک  اهریمنت ربود -3

 بودیب غرق ب  هـر گنـ  وان خـدایگان   

 سپردوجان  هوایش ب  بِدل ک  کسی خرم-4

 با سادگی پرستش او کن ک  خویشـتن 

 فرمود هر کسی ب  ارادت اااد سـر  -5

 شکرش چگوا  کرد توان بندة رـعیف؟ 
 

 ک  اـداای شـمار کـرد    بخشید اعمتی 

 آشکارکرد  غمم  همچون خود را ب  دهر

 برگ رد ما زاام مجیـدش حصـار کـرد   

 اختیارکرد و صلیب جان را ب  فدی  داد

 استوارکرد با جان خود خرید و بدست 

 رهسپارکرد فلک مان ب   زین خاک تیر 

 فرخند  طالعی ک  ب  کویش گذار کرد

 تشبی  بندگان ب  یکی از صـغار کـرد  

 ردوس را چـو وار  دارالقـرار کـرد   ف

 هرگ  ایارد آن ک  یکی از هـ ار کـرد   
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74 
 آ  چ  ظلمتی تسخیر امود دلب -1

 چون ب  قلب سـیاهب اظـر امـود   
 

ــی   ــ  منجـ ــاد درد و راـ  ام یـ

ــ دود  ــن ب ــیا از م ــت غل  ظلم
 

 بندگردان

ــرم   ــود با ــا را او پیم  را  جلجت

ــرم   ــود با ــا را او پیم  را  جلجت
 

 ب  پایش افتادمترسان و لرزان  -2

 آاگ  از درواـب ایـن اـدا رسـید    
 

ــرم    ــود با ــرم پیم ــود با  پیم

 تـــــا بخشـــــد حیـــــاتب
 

ــاتب   ــد از اج ــک و تردی  در ش

 " مســیح گناهااــت آمرزیــد "
 

 بندگردان

 عیسی محبتش را ظاهر امود -3

 تــرک امــود شــکو  آســماای را
 

 را  جلجتـــــا را او پیمـــــود 

 جــمل بــر اــام شــاهب عیســی
 

 بندگردان

 
75 

ــیماای را -1 ــا  جتســـ  بـــ

ــد   ــی را بینیـ ــگ منجـ  جنـ

ــا ) ــاس امــ  دردش را احســ

 او را چــون محکــوم بینیــد -2

ــدایی او  ــب خـــــ  قلـــــ

ــو ) ــارش دور مشـــ  از کنـــ

ــد  -3 ــا رویـ ــوی جلجتـ  سـ

ــد   ــدا بینیــ ــاز خــ  اعجــ

ــاد زد او  ) ــد فریـ ــام شـ  تمـ

ــر شــوید روان   -4 ــوی قب  س

ــالی    ــود خـ ــ  بـ ــر چـ  باـ

 قیــــام و صــــعود فرمــــود
 

ــان       ــد ای مؤمنــــ  بنگریــــ

ــی ــب بــ ــانپ در آن شــ  ایــ

ــا   ــرز دعـ ــی طـ ــا دااـ  2(تـ

 مرـــروب و خـــوار در جاـــان

 مملـــــو از غـــــب ااـــــان

 2(زیــــن ر  صــــلیب بــــرو

ــد  ــت او اایـ ــت در دسـ  دسـ

 فرزاــــــدش را بشــــــنوید

ــو او   ــد چ ــ  باش ــت ای  2(مرگ

 کــ  مــدفون گشــت او درآن  

 جسمش ایسـت در ایـن مکـان   

 2(باـــر مـــا ایـــ  ر  گشـــود
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76 
ــاهب -1 ــدا اگـ  دار خداواـ

ــردار  ــب ب ــان و ترس  گناه
 

ــر -- ــی  در زی ــون ب ــا خ  همت

ــا    ــر باـ ــون پـ ــا خـ  بـ
 

 بندگردان

ــر ــر  در زی ــون پ ــا خ  با

 دار هـــر روز مـــرا اگـــا 
 

ــا  گناهکــاران  -2  پناهگ

 اجات یابیب محـض ایمـان  
 

ــفا  -- ــاکی و ش ــ  بخشــد پ  ک

ــا    ــر باـ ــون پـ ــا خـ  بـ
 

ــی  ــون ب ــر خ ــا در زی  همت

ــا   ــر باـ ــون پـ ــ  خـ  بـ
 

 بندگردان

 خدایا ز روحب پر سـاز  -3

 فیض و قـدرت عطـا فرمـا   
 

 خــون پــر باــا   در زیــر --

ــا    ــر باـ ــون پـ ــا خـ  بـ
 

 بندگردان
 

 گـردم  پر از آرامش می -4

 قلبب لبری  از شوق اوسـت 
 

ــی  -- ــون ب ــر خ ــا در زی  همت

ــا    ــر باـ ــون پـ ــا خـ  بـ
 

 بندگردان

 

77 
 با فریاد شادماای، ن با هب دستک زایب با شادیهم  مؤمنی

 بار عیسی، ن با هب دستک زایب با شادیهم  مؤمنی

 (4( )للویاـللویا هـوییب هـگ) 

 (2( )حـسیـی مـیسـد عـداواـک خـب یـالـن عـدر ای)

 نؤمنیـداواد هم  مـخ ،ااـد آسمااـداواـت خـاوس

 (2( )للویاـللویا هـوییب هـگ) 
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78 
 مطیع شد عیسی بار خدا -1

 

 خـــالی شـــد از جـــمل ســـما 
 

 جسب پوشید عیسی چون یک بشر ا د ما

ــا  ــر م  آغوشــش گشــود  با
 

 از خـدا  سیمایش دعـوتی اسـت   
 

 گنا  بی ةرـون بـد عیسی چـظلوم شـم

 بندگردان

 صلیب بر شد آشکار  ابدی محبّت )
 

 2(راداداایب باشکوهش،قبروموت قیام 
 

 فیرت دااب خداواد، اامت خوااب، ای منجی، ،یارمعیسی 

 

 بشنو آوای پدر ،ای فرزاد -2

 حرورش پُر از گرمـی و صـفا  
 

  

 گشـــا باـــر پســـرقلبـــت را بِ

ــش  ــوکمم ــدا  ممل  ــیض خ  از ف
 

 ات عیسی بت است منجیحپر م رحیب و

 بندگردان
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 (2( )با هب بودن ایمااداران اینک چ  خوش و چ  دلپسند است) -1

 (2( )با محبت هموار  با یکدل با یکدل هم  با یکدل با یکدل) 

 ...شادی -2

 ...امید -3

 ...قوت -4
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ر صلیب جلجتا دوزم   ـود را بـشمان خـون چـچ -1

 بـر روی تـلی از خاک مـنجی خـود را بـینب 

 سوزم نان زخمیست ک  میـها و پاهایش چ در دست

 بنگر وای ک  من اینب ،بـار من کشید این را 

 

 بندگردان

 خواای  در عمق اگا  من اادوهب را میداای   می توشادم کن ک  دردم راتو کن شادم

 

 باریست و دردهایب چنان خاریستهایب چنان  غب -2

 گذارم و آاـاا را مـیـر دوش و بـر سـر تـبـ                                                             

 اریسـتلوی تـو خـواـی و آبـی هـمچنان جاز پـا

 دو  و دردی ک  من دارمـآن اارـد هـکـ  شوی

 

 بندگردان
 

 لیبت آیبـش صـپی  ـصیااب بـار عـا بـون بـچ -3

 بــ  اـتـوااــو را تـحـمـگـا  تــبـار اـ                                                                

 جت را اف ایبـلیک را  وت وـشیدی مـن چـار مـب

 ار گـنـاهـااـبـا بـای ااـدوهـب بـا زخماـب                                                               

 

 بندگردان
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81 
ــدا  -1 ــور ای خـ ــع اـ  ای منبـ

 مـــا غـــرق عصـــیان و خطـــا
 

 دادی مســـیحت را بـــ  مـــا 

ــد  ــت  ش ــا او کش ــای م   در ج
 

 داادر حرورت فدی  ش

ــما             -2 ــالق ارو و ســ ای خــ

 دادی تــو عیســی را بــ  مــا    
 

 فــــاای مبــــدأ ماــــر و  و 

ــد  ــت  ش ــا او کش ــای م  در ج
 

 اادر حرورت فدی  شد

ــدگان  -3 ــر بنـ ــمان بـ  از آسـ

ــان   ــد جاــ ــد خداواــ  آمــ
 

 اجـــــاتی رایگـــــاندادی  

ــد   ــت  ش ــا او کش ــای م  در ج
 

 اادر حرورت فدی  شد

 تــوان شــکر تــو را کــی مــی -4

 فرزاــــدت آمــــد در میــــان
 

ــا د   ــردن اب ــان؟ ک ــت و زب  س

ــد   ــت  ش ــا او کش ــای م  در ج
 

 اادر حرورت فدی  شد
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 عاد خدایی شد ب  سر آرایشی او د  دگر، ای آسمان بگشای در، -1

 برخاست عیسی از زمین، بر جان پاکش آفرین

 کی جسب آن خمق جان، مااد ب  خاک اادر ااان، اینک قیامش بین عیان -2

 دیداد و ما را شد یقین، بر جان پاکش آفرین

 تبدی  کرد این خاا  را، افروخت این کاشاا  را، پر ساخت آن پیماا  را -3

 ، بر جان پاکش آفریندیداد و ما را شد یقین

 دادت صمئی از کرم، معدوم شد اادو  و غب، آزادیت را زد رقب -4

 دیداد و ما را شد یقین، بر جان پاکش آفرین

 خی  ممئک منتظر، کروبیان در رهگذر، کآید پسر ا د پدر -5

 دیداد و ما را شد یقین، بر جان پاکش آفرین
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 ای خداواد هسـتی   ای مسیح   -1

ــدة رو    ــن همــان بن  ســیاهبم

ــدکار   ــودای بـ ــروت آن یاـ  پیـ

 کویـت   رهبر دشمنان شد  بـ   -2

ــن    ــ  و ف ــر از حیل ــاای پ ــا زب  ب

 من هب از گمرهـی چـون یاـودا    

 با زبااب تـو را جـویب از جـان    -3 

 زشــتب تــو دااــی جملــ  اعمــال 

ــو    ــ د ت ــدا ا ــارم ای خ  شرمس

 دشــمناات ز دواــی و پســتی -4 

 بـر ااـادی بـ  سـر تـاج خــاری      

ــراوان  ــدو  و درد فـ  راـــ  و ااـ

 بر صلیبت شدی غرق  درخون -5 

 خواری چون تو دیدی چنین را  و 

 مـــن دگـــر از مشـــقات دایـــا 

 شادمان گردم از را  و سختی -6 

ــتگاری   ــد رس ــت ده ــون پاک  خ

 مــر  تــو در زمــان جــواای    

 تا تن آسان امـایی جاـان را   -7 

 را تا جاـان پایـدار اسـت   و پی ت 

ــود    ــ د خ ــدا د ا ــاهبای خ    پن
 

 ای بار من تـن بـ  پسـتی    داد  

 خون پـاک تـو شسـت  گنـاهب     

 از ر  جاــ  و دواــی پنــدار   

ــت  ــ  روی  بوســة دوســتی زد ب

 شد معرف تـو را پـیش دشـمن    

ــت  ــا  گش ــو دای ــ  و مح  ام  وال

 قلــب مــن پــر بــود از گناهــان

 بــاطنب  را سراســر تــو خــواای

ــدارم  ــار و پنــاهی ا  جــ  تــو ی

 کــرد  تــرک حقیقــت پرســتی

 ی جـان مـا جـان اثـاری    ا کرد 

 سیلی و رربت از دست دواـان 

 کی و زار و مح ون  خست  و بی

 تا دهـی بـر جاـان رسـتگاری     

 ای خــدا ااشــکیبا؟  کــی شــوم 

ــ ــوربختی  ش  ــایب از ش  کو  انم

ــ  و دردت دهــد ســازگاری  را

 داد  بــر مردگــان زاــدگاای  

 فدی  کردی خـدایا تـو جـان را    

 شـمار اسـت    آفرین و ثنـا بـی  

 حمــت گنــاهبهــب ببخشــا ز ر
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 عیسی را  کرداد آااا جسب خاک در -1

 

 او ک  گردید مصلوب مُرد باـر مـا   
 

 بندگردان

ــام  ــرش قیـــ ــرد او ز قبـــ  کـــ

ــد    ــیب او گردی ــروزی اص ــتح پی  ف

ــام ــرد قیــ ــام ،کــ ــرد قیــ  کــ
 

 خوار کند مـا را  او کی مااد در قبر -2
 

 هان غالـب شـد او بـر دشـمنان      

 سلطنت از او است تا ابـد جاویـد   

ــام  ــرد قیـــ ــا کـــ  هللویـــ
 

 ایسـت آاجـا جـای آن روح خـدا     
 

 بندگردان

 گشود  قبر خود کرد آزاد خود را -3
 

 گشت غالب او بر مر  شد شا  ما 
 

 بندگردان
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 برخاست ز امـوات مـوالی مـا     -1

ــ    ــرد از گنــ ــان کــ  آزادمــ

ــ ول  ــرد  اــ ــمان کــ  از آســ

ــول    ــاز آن رس ــعود ب ــود ص  بنم

ــاودان درواز  -2  ــا ای جــ  هــ

ــی    ــا فرهـ ــود بـ ــ  شـ  داخـ

ـ ـکیست ایـن شا    ا  جاـان ـنش

 فرزاــدت حــق پــور ااســان    

 آن شا  از خاکچون کرد قیام  -3 

 کیست ایـن ملـک کـ  قـدرتش     

 هســـت او خداواـــد قـــدیر   

ــیر   ــا را بشـ ــق مـ ــ د حـ  از اـ
 

ــما   ــوی س ــت س ــی و رف  عیس

 د عطاـسان شـ  ااـبـخشش ب

  قبــولجســب بشــر کــرد    

  از افــــمک برتــــر باشــــدا

  یــــد هــــمســــرها برافراز

ــا    ــوالی مـ ــد مـ ــا  ابـ  شـ

ــان ــدای المکـ  هســـت او خـ

 جلیــــ  یکتــــا خــــدا ربّ

ــمک   ــمااش ه ــد خص   گردیدا

 شـــد فنـــا خیـــ  شـــریران

 در جنــگ او غالــب بــر شــریر

ــ ش هســت عیســی  ــام ع ی  ا
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 م د  بادا ک  او شد سراسر جاان -1

 راگ آسـمان  بین چگوا  شود راگ

 طبیعت اگر مرد  بود زاـد  شـد   بر

 بار ما بند  شـد آن مسیحی ک  از 

 م د  آمد ک  اینک قیامش ببین  -2

 دیگر ابد قدرتش بیش از اینموت 

 آر از افــق ماــر تابــان مــاســر بــر

 قبــر خــالی اگــر کــار یــ دان مــا

 

 گشت  بیدار گیتـی ز خـواب گـران    

 گ  کند گری  گ  خند  بـر بوسـتان   

 در جاان پرتـو ماـر تابنـد  شـد     

 مُرد و برخاست و ما را رهااند  شد

 باز شد تـا ابـد آسـمان بـر زمـین      

 چ  باشب حـ ین  ازچ  ترسب دگر از

 سان تاز  گشت  تن و جان ما   بین چ

 زاد  عیسی ببین اصـ  ایمـان مـا   
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 پیروزی از توست عیسای زاـد   -1

 در روز سوم خود از قبر برخاسـتی 

 پیـروزی از توســت عیسـای زاــد   

 عیسای زاد  اکنون بـر ماسـت   -2

ــا شــ  ادی ســرایداینــک کلیســا ب

 پیـروزی از توســت عیسـای زاــد   

 هی  شک اداریب تو زاد  هستی -3

 در زاــدگی شــو مــا را یــار و یــاور

 پیـروزی از توســت عیسـای زاــد   
 

ــد خــالق مــا را رهاانــد    فرزا

 ایروی موت را تا ابد بشکسـتی 

ــد خــالق مــا را رهاانــد   فرزا

 با مار و شادماای او رهبر ماست

 یدامیدوار و خوش بر غب فایق آ

ــد خــالق مــا را رهاانــد   فرزا

 همرا  ما باش در بـاال و پسـتی  

 مـر  اـ د خـود آور    ةاز درواز

ــد خــالق مــا را رهاانــد   فرزا
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 فرشـــت  اـــ ول کـــرد -1

ــی   ــید همگـ ــاد باشـ  شـ
 

 از اـــــ د خداواـــــد 

 مســـیحا قیـــام کـــرد
 

 بندگردان

ــت   ــیح برخاســـ  مســـ

ــان  از مردگــــــــــــ

ــود   ــر خـــــ  از قبـــــ

 

ــد و " -2 ــدآییــ  "بینیــ

ــن  " ــااید ایـ ــ د رسـ  مـ
 

ــت   ــیح برخاســ   مســ

ــت  ــیح برخاســ  مســ

ــام  ــودقیــــ  امــــ

 

 مـان  خود فرمود منجـی 

 "بــ  اقصــای جاــان  
 

 بندگردان

ــروز  -3 ــریب ام ــب گی ــا ه  ب

ــوییب   ــد گ ــادی حم ــا ش  ب
 

 جشــــن فرخنــــد  را 

 مســـــیح زاـــــد  را
 

 بندگردان
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 امروز برخاست مسـیحا  -1

ــذیرفت   ــلیب پ ــر و ص  قب

 شا  قادر برخاسـت   هان -2

ــما  ــود در س ــوس فرم  جل

 ات داد ای عاصی فدیـ   -3

ــی  ــدت منجــ  برخی ااــ

 امروز برخاست مسـیحا  -4

ــادان   ــر ش ــوت ظف ــا ص  ب
 

 

 چ  فیـروز اسـت روز مـا     ----

ــی را   ــد عاصـ ــا رهااـ  تـ

 ای موت ایش تو کجاسـت  

 ای گور ظفر کـی تراسـت   

ــردت آزاد  ــذاب کـ  وز عـ

ــاد    ــینی ش ــما ا ش  در س

 چ  فیـروز اسـت روز مـا    

ــی را  ــد منج ــو حم ــر گ  ب
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 سمارسد اای شادی ب  گوش از -1

ــاز درواز  ــدر ســما ب  هــا شــد اا
 

 ممئــک بخواانــد حمــد و ثنــا    

ــا  ــر و وف ــا از جاااشــا  ما ــ  ت   ک
 

 ااد پا ب  جنت خدای جمل

 ب  فیروزی آن شا  شد برفراز -2

 هم  کار خود یکسر  کـرد سـاز  
 

 ایـاز  اشست او ب  تخـت پـدر بـی    

 رو ب  بااـگ خـوش و دلنـواز    از این
 

 زوال بخواایب تمجید آن بی

 کردصعود ک  بر آسمان عیسی -3

ــود   ــتگاری ام ــان را ر  رس  جا
 

 مر او را س د شـکر و حمـد و درود   

ــان زدود   ــ ش گناه ــون ع ی   ز خ
 

 ز مرگش بشد موت ما پایمال

 هست درپیش تخت پدر کنون -4

ــر  ــ  س ــ از او را ب ــاج اع ــود ت  ب
 

 بـــر او راـــگ فرمااـــدهی دادور 

ــد ز آالم  ــر ابینــ ــا دگــ   دایــ
 

 ایارد دگر مر  او را ممل

 پی ای خاکیان با دلی تابناک -5

 سپاریب گر جان ب  راهش چ  باک
 

ــاک     ــ دان پ ــوار  ی ــراییب هم  س

  چو او باـر مـا داد تـن بـر هـمک     
 

 بود اام او را جملهمار  

 

91 
ــا -1 ــام مســیحا، هللوی ــرد  قی  ک

 باــر اجاتــت ای یــار، هللویــا   

 ااـادی، هللویـا  جان را ب  کف  -2

ــاری، هللویــا    ــب تــو ب  درد و غ

 از حــال و تــا قیامــت، هللویــا -3

ــد، هللویــا    ــر تــو ای خداوا  با
 

 روزی است شادی افـ ا، هللویـا   ---

ــا  ــر روی دار، هللوی ــان داد ب  ج

ــا ــات دادی، هللویـ ــا را اجـ  مـ

ــا   ــتگاری، هللوی ــید  رس  بخش

 حمــد و ثنــا بــ  اامــت، هللویــا

 فرشـــتگان ســـرایند، هللویـــا
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 فـراز تلـی خـارج از اورشـلیب     بر -1

ــی  ــد  عیس ــریبزا ــاران او بنگ  و ی

   من حبیبانگوید عیسی ب  ایشان، -2

 جاـان  جملـ  تـا ااقرـای   هر زمـان  

 ک  قدرت ب  روی زمـین و سـما   -3

 رفت  در هـر مکـاای بشـارت دهیـد    

 بود هرچ  شد از گفتنی چواک  فار  -4

 شد فرشت  پدیدار و گفت ایـن خبـر  
 

 

ــذریب    -- ــر بگ ــا اگ ــر از آاج   در تفک

  دیدگان خیر  دل پر ز امیـد و بـیب  

  تــا ابــد جملــ  هســتید ازآن مــن

  با شما در همـ  جـای هسـتب روان   

  هرچ  باشد ب  من از پدر شـد عطـا  

ــ  عــالب بریــد   مــ دة رســتگاری ب

ــود   ــر در رب ــری ورا از اظ ــ  اب   لک

ــر  ــار دگ ــد ب ــد خداوا ــد آم  خواه
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 یقـــیندیـــدار او باشـــد   -1

ــین   ــن چنـ ــد  داد  ایـ  او وعـ

ــار او  -2 ــود رفتــ ــو بــ   ایکــ

 جـــااب خـــوش از گفتـــار او   

ــون -3 ــود   چ ــد او ب ــ  خداوا  ک

ــود  ــات از او بــ ــا را حیــ  مــ

 ، او سـر اسـت  ما جمل  اعرـا  -4

 ایــن گلــ  را او رهبــر اســت   

ــما  -5 ــ  شــد ســوی س  روزی ک

ــما    ــا ش ــتب ب ــ  هس ــت او ک  گف
 

ــرا -- ــی   زی ــ  م ــین  ک ــد ام  باش

ــا مـــ  ــة مـ ــر جملـ  منینؤبـ

ــار او  ــت کــ ــد محبــ   باشــ

 دل طالــب آن شــمی دیــن  

ــود  ــوی او بـ ــ  سـ ــب بـ  راهـ

ــین  ــد دل غمـ ــر اباشـ  دیگـ

 روحــش بــ  قلــبب ااــدر اســت

ــین  ــار و معـ ــود یـ ــا را بـ  مـ

 پناـــان شـــد از ااظـــار مـــا

ــی  ــد  م ــین   در وع ــد ام  باش
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 ای روح حق آرام جاای، بـازآ -1

ــازآ  ــاوداای، ب ــات ج ــا را حی  م

 ای منجی ما جمع هالـک، بـازآ  
 

 ها تـا کـی اـاـاای، بازآ از دید  

 کـن بـر ما شباای، بـازآ بـازآ و 

ــازآ  ــک، ب ــور و آواز ممئ ــا ص  ب
  
 بندگردان

 دریای رحمت، فیض و محبت، کن تو عنایت

 تعجی  کن اادر ظاورت، بازآ       عالب منور کن ز اورت، بازآ 
 
 بـازآ  امـایی، حقای  و  آیین  -2

ــازآ  ــدایی، ب ــدایی و خ ــن خ  اب

 ااـدر حرـورت، بـازآ    کروبیان
 

 گشـایی، بـازآ   بازآ و کن مشک  

 بردار این رسـب جـدایی، بـازآ   

  حارر هم  باـر ظاـورت، بـازآ   
                        
 بندگردان

 
 ای شا  ملک جاوداای، بـازآ -3

 با آن اسـاس خسـرواای، بـازآ   

 ما را ز دست غب رها کـن، بـازآ  
 

ــا فــوج  ــازآ ب  هــای آســماای، ب

 حکمرااـی، بـازآ   و بنمابـازآی 

 پاک از گن  قلب مرا کـن، بـازآ  
                          
 بندگردان
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 پیــروزی هســت، آزادی هســت

 پر جمل است، پر قـدرت اسـت  

 چون ترسان شوم، جااب خب شود

 آاگ  سـرایب، بـاز هـب سـرایب    )

 

 پیــروزی در اــام تــو عیســی    

 پر جـمل، تناـا اـام تـو عیسـی     

 یافــتظفــر خــواهب  بــاز در تــو

 (2()عیسی اام تو هست در  پیروزی
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 از عــالب بــاالیی، از عیــب مبرایــی عیســی تــو مســیحایی، -1
 وقــت اســت کــ  بــازآیی    ،عــالب شــد  بــی تاریــک   

 
  درمااد  شدیب الحـق ، ای اور جمال حق، از ذات خدا مشتق -2

 وقــت اســت کــ  بــازآیی    ،عــالب شــد  بــی تاریــک   
 
 جـاای ی، زاـد  ز تـو هـر    ، افکار هم  خواااحوال هم  داای -3

 وقــت اســت کــ  بــازآیی    ،عــالب شــد  بــی تاریــک   
 
 در درگا ، در قـدس پرستشـگا ، از آمـدات آگـا     گردآمد   -4

 وقــت اســت کــ  بــازآیی    ،عــالب شــد  بــی تاریــک   
 
 سو شود این آالم، کوتا  کنی ایام یک گفتی تو ک  در فرجام، -5

 وقــت اســت کــ  بــازآیی    ،عــالب شــد  بــی تاریــک   
 
 با ما تو شوی همرا ، هر را  شود کوتـا  بازآیی اگر ای شا ،  -6

 وقــت اســت کــ  بــازآیی    ،عــالب شــد  بــی تاریــک   
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ــازید  سرود سازید در دل خودتان -1   ــرود س ــان س  در دل خودت
 

 خداواــــــــد  بــــــــرای دـرود سازیـودتان سـدل خ در  
 

 بپرســــــــــــــــتید را او دـــیـــتــرســپـب را او -2 
 

 خداواــــــــد بــــــــرای رود سازیدـس انـودتـخ در دل  
 

ــدا انـاهـش ا ــش داـداواــخ -3  ــا  خداواــ ــاهان شــ  شــ
 

 دـــداواــخ       رایــــــــب دـرود سازیـودتان سـدر دل خ 
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 زوال بی شکو  با جمل شا  عیسی چون -1

 ایمااداران حقیقی را سوی خود خوااد

 شکر و سـپاس بـاد بـر اـام عیسـی     

 

ــن    ــ  ای ــد ب ــانبازگشــت کن  جا

 در آن باشـــــت جـــــاودان  

ــا  ــن دایـ ــدم در ایـ ــا امیـ  تناـ
 

 بندگردان

 2(شادااب حمدش را خوااب، بازگشت منجیب را خواهااب)
 

 عیسی مظار ذات خداخداواد وقتی -2

 همة گناکـاران از هـر اقطـة جاـان    

 هـا  محـو کنیـد مـا را     ای کو   گویند
 

 اــــازل شــــود ز آســــمان    

ــان    ــان و پریشـ ــد ترسـ  گرداـ

 ایـــب از روی عیســـی  شـــرمند 
 

 بندگردان

 جاان  دراین کارمن پایان رسدب  وقتی -3

 تاج جملب بخشد با شادی مـرا گویـد  

 در اــور رویــش روم بــ  ســویش   
 

 پـــرواز کـــنب ســـوی عیســـی 

ــا    ــن بیـ ــ د مـ ــد اـ  ای فرزاـ

 ریـ م باـر فیرـش    شـوق   اشک 
 

 بندگردان
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 مــااب شــبان جــااب مطیــع تــو   

 گیـرم  گـوش  ام صـدایت  تـو  تسلیب 

 آرام اارهای یا،سب  اایمرتع باشد چ  

 تاریک وادیاای ،ها برسب گرچ  ب  کو  

 آیـب  مـی مرا خواای مـن   جاهر 

 آیــب مــیخــواای  جــا مــراهر 

 مـن اسـت   با  جااب شبان دااب 

 شبان جااب با من است چ  غب  
 

 (2)است من غب شبان جااب با چ 
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ــی  در -1 ــای ب ــن دای ــران ای  ک

ــان جنــگ و قحطــی ــا و طوف  ه

 هـــا تپـــد ز ارـــطراب    دل

ــمان  ــر  در آســ ــر تیــ  ابــ

 

ــاتوان  ــان زار و اـــ  آدمیـــ

ــوان  ــر و ج ــرد  پی ــران ک  حی

ــراب  ــد  گشــت  چــون س  آین

 چیــر  شــد  بــر ایــن جاــان
 

 بندگردان

 ای مســیح بازگشــت امــا   آ  

ــوی     ــو س ــا ت ــب ب ــماروی  س
 

 آرامــــی و امیــــد مــــا   

 ای مســـیح  ای مســـیح،آ  آ  
 

 اـمـت اـشـازگـب

 

ــنوید  -2 ــان او را بشــ  فرمــ

ــن  ــیش از ای ــد ب ــت اباش  فرص

ــوید   ــدار شـ ــود  او بیـ  فرمـ

 ســـوی ابرهـــا اگـــا  کنیـــد
 

ــش هر  ــااید کممـ ــا رسـ  جـ

 اشــین پــیش از ظاــور تخــت

 تظارهــا بــ  ســر رســید   اا

 بینیــــدفرزاــــد خــــدا را 
 

 بندگردان

 این اسـت امیـد پـر جـمل     -3

 پــاک امایــد اشــک غــب را   

ــذیرد  ــان پــ ــا پایــ  جفاهــ

ــ  ــ  دور او پروااــــ  وار بــــ
 

 کـــ  او زدایـــد هـــر مـــمل 

 ز چشــــمان گریــــان مــــا

ــادی ــود  ش ــایگ ین ش ــا ج  ه

ــیب    ــر زا ــال و پ ــردیب و ب  گ
 

 بندگردان
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 شـــیپور خداواـــد کنـــد صـــدا ز آســـمان چـــون  -1

 

 دمـــد آن صـــبح پـــر جـــمل و رخشـــان 
 

ــان    ــات یافتگـ ــ  اجـ ــد همـ ــاال رواـ ــالب بـ ــ  عـ  بـ
 

ــام  ــد ا ــون خواان ــا  چ ــب در آاج ــا را باش  ه
 

 

 بندگردان

 هـــــای مـــــا را  اـــــام چـــــون خواانـــــد 
 

ــام ــا را چــــون خواانــــد اــ  هــــای مــ
 

 هـــــای مـــــا را  چـــــون خواانـــــد اـــــام  
 

ــام ــد ا ــون خواان ــا  چ ــب آاج ــن باش ــا را م  ه
 

 

ــد در آن  مردگــان  -2  صــبح رخشــان در مســیح برخی ا
 

ــان     ــد عیـ ــامش گرداـ ــکو  قیـ ــا شـ  بـ
 

 چــون گــرد آینــد جملــ  برگ یــدگان در آســمان     
 

ــام  ــد ا ــون خواان ــا  چ ــب در آاج ــا را باش  ه
 

 

 نبندگردا
 

 تا زمان باقیسـت کنـیب کـار و کوشـش باـر عیسـی       -3
 

ــاایب در هر ــ دة فیرــــش رســ ــامــ  جــ
 

ــا    ــا در دای ــار م ــر و ک ــد عم ــان رس ــ  پای ــون ب ــا چ  ت
 

ــام  ــد ا ــون خواان ــا  چ ــب در آاج ــا را باش  ه
 

 

 بندگردان
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 مســیحا ســلطان ماــر محبــت -1

 با پدر عاد بست  تا بخشـد اجـات  
 

 تا ابد مسح شد  با فیض و رحمت 

 تشــن  او دهــد آب حیــاتباــر 
 

 بندگردان

ــا  ــر دای ــب شــد ب ــرة خــدا غال  ب
ــا  ــر دای ــب شــد ب ــرة خــدا غال  ب

 

 لرزاد از اسب عیسی شیاطین می -2

 همتـا  چون اام مجیدش باشـد بـی  
 

 برة خـدا غالـب شـد بـر دایـا      
 مسیح خداواد بر مـوت و گنـا   

 

 ترسند از منجی مـا  دیوها ای  می

ــا  ــد  آزادی م ــواش خری ــا خ  ب
 

 بندگردان

 هم  گناهکاران ب  خود بیاییـد  -3

ــی ــد عــدة کثیــری ب  اجــات مردا
 

 دایا را در عمـق همکـت بینیـد    

 از دایای فـاای سـودی ابرداـد   
 

 بندگردان

 شـاهان  با ابرها همی آیـد شـا    -4

ــا را   ــازد او دای ــر س ــدالت پ  از ع
 

ــت  ــر و محب ــلطان ما  مســیحا س

ــت  ــر و محب ــلطان ما  مســیحا س
  

 با جـمل و شـکو  و فرشـتگان    

ــاران را  ــد گناهکـ  داوری امایـ
 

 مسیحا سـلطان ماـر و محبـت   

 تا ابد مسح شد  با فیض و رحمت
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ــروز ــبب برافـ ــی در قلـ  آتشـ

 القدس مرا پر سـازد  بگذار روح

 

ــروز  ــبب برافـ ــی در قلـ  آتشـ

 در قلــب مــن آتشــی برافــروز
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 هللویـــا هللویـــا هللویـــا   هللویــا هللویــا  اــهللوی -1  

 

  آیــد مســیح خداواــد زود مــی هللویـــا هللویــا هللویـــا    
 

 ات یافتگـان از روح شوید پر اج بـیدار شـوید هم  ایمااداران -2 
 

 آیــد مســیح خداواــد زود مــی مـ د   دهـید بـار گـناـکاران  
 

 هللویــا  هللویـــا هللویـــا   هللویــا  هللویــا هللویــا -3 
 

 آیـد یمسـیح خداواـد زود م هللویــاهـللویــا  هـللویــا   
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ــ   -1 ــ  آســمان رفت  مســیح ب

ــ ) ــی بـ ــردد زودی برمـ  2(گـ
 

 گردد زودی ب  این جاان برمی ب  

 گردد زودی ب  این جاان برمی ب 
 

 بندگردان

 هللویـــــــا هللویـــــــا 

 هللویـــــــا هللویـــــــا 

 

 ااتظـاریب   ای مسیح چشـب  -2

ــیب  ) ــت را ببینـ ــا رویـ  2(تـ
 

 مسـیحا  زودی خواهـد آمـد    ب  

 خواهــــد آمــــد مســــیحا
 

 زودی ب  این جاان برگردی تا ب 

 خداواـد  تا شبی  تو گـردیب ای 
 

 بندگردان

ــاا  -3 ــد  اش ــد کنن ــا تاکی  ه

ــا ) ــی مـ ــت منجـ  2(بازگشـ
 

 بازگشت منجی ما ا دیک شد  

 بازگشت منجی ما ا دیک شد 
 

 بندگردان
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 مردمــــان در ارــــطراب  -1

 جــا صــحبت از ایــن اســت  همــ 

ــ  در  ــدو  و دردهمــــ  ااــــ

ــ  ــنید  همـ ــن را شـ ــد ایـ  ااـ
 

ــرگردان  ــد و ســــ  ااامیــــ

ــی  ــیحب مـ ــ  مسـ ــد کـ  آیـ

ــی  ــ  بـ ــوان  همـ ــاب و تـ  تـ

ــی  ــیحب مـ ــ  مسـ ــد کـ  آیـ
 

 بندگردان

 آید ، مسیـح  میدـآی ح میـمسی

 آید آیـد، مسیـح  می مسیـح می

 

ــماای  -2 ــای آســــ  بمیــــ

ــید   روز داوری رســــــــــ

ــان  ــت مردم ــب و وحش ــا رُع  ب

ــد  ــ  داانـ ــن را همـ ــرا ایـ  زیـ
 

 آیـد  خداواد محبت مسیحب می 

 آیــــد خداواــــدم مــــی 

 

ــ د  ــرو ریـ ــان  فـ ــر جاـ  بـ

ــان  ــدو  و فغــــ  روز ااــــ

ــی  ــما مـ ــوی سـ ــد  سـ  اگراـ

ــی  ــیحب مـ ــ  مسـ ــد کـ  آیـ
 

 بندگردان

 امیـــد مبـــارکی اســـت   -3

 آاگــ  ربــود  خــواهیب شــد   

ــاوداای  ــادی جــ ــ  شــ  چــ

ــا  ــد و شــ ــاهان خداواــ  شــ
 

ــمل  ــا  جــ  بازگشــــت شــ

ــیب  ــیح را ببینــ ــا مســ  تــ

ــی  ــ  رحمتـ ــد چـ ــ  امیـ  چـ

 آیـــد مـــی ســـرور مـــن 
 

 بندگردان
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 امید شادی بخشی است آن -1

ــمان  ــاهان در آسـ ــا  شـ  شـ

 

ــد   ــر در رسـ ــون روز آخـ  چـ

 تاج ع ت همـی بـ  سـر ااـد    
 

 بندگردان

ــی ــد زود م ــی ،آی ــد زود م  آی

 بود یا وقت عصر صبح باشد، گر

 

ــین  -2 ــر زم ــب ب ــات عجی  آی

 گوینـــد بـــا ابـــر شـــاهدان

 

ــیب   ــتقبالش کن ــادی اس ــا ش  ب

ــ  زود  ــب کـ ــیدااـ ــد مـ  آیـ
 

ــمان   ــر و آسـ ــر و بحـ  در بـ

 آیـد  ک  مسیح با جملـش مـی  
 

 بندگردان

ــیح  -3 ــدگان در مسـ  خوابنـ

ــین او وعـــد  داد  ایـــن  چنـ

 

ــد   ــا خی ا ــ  پ ــود ب ــر خ  از قب

ــاودان  ــا را باشــت ج ــد م  ده
 

 بندگردان

ــؤمنیب  -4 ــ  م ــ  ک ــا  هم  آاگ

ــن    ــت ای ــارکی اس ــد مب  امی

 

ــب    ــما روی ــوی س ــب س ــا ه  ب

 پی دهید تـسلی بـ  مـؤمنین  
 

 بندگردان
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او  خداست،  او  خداست 

 از مردگان برخاست  خداواد

 هر زااویی خب شود

 هر زباای بگوید

 عیسی خداواد است
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 (2( )های وجود خود تو با ما سخن بگو از عمق) -1

 بندگردان

 پدر بری  آتش آسماای را تو بر ما 
 

بری  آتش آسماای را تو بر ما  ،بری  

 
 2( امواة آسمان را بر زمینبنا اما ) -2

 بندگردان

 2( عیسی بری  محبت الای را تو بر ما) -3
 بندگردان

 2( ااجی  شود آشکار در وجود همة ما) -4
 بندگردان

 2( بر مذبحاای ما بری  آتش آسماای) -5
 بندگردان

 

111 

 
 

جا روح خداست آاجا آزادی استهر      جا روح خداست آاجا آزادی است  هر -1

 جا روح خداست آاجا آزادی استهر     جا روح خـداست آاجا آزادی است    هـر
 

 بندگردان
 

 هللویا شکر هللویا هللویا شکرش هللویا      هللویا شکر هللویا هللویا شکر هللویا
 
 ...جا روح خداست آاجا شادماایهر -2

 ...جا روح خداست آاجا پیروزیهر -3
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ــا خــــون او  آ -1 ــا خــــون او، آزاد شــــدم بــ  زاد شــــدم بــ
 

  گنـا  پـاک شـدم    هـر  القـدس پـر شـدم از    آزاد شدم با خـون او از روح 
 

 آزاد شدم
 

 فــیض او  اجــات یــافتب بــ  فــیض او، اجــات یــافتب بــ        -2
 

 گنـا  پـاک شـدم     هـر  شـدم از  القدس پـر  فیض او از روح اجات یافتب ب 
 

 اجات یافتب
 

 بـــا روح او تعمیـــد یـــافتب  تعمیـــد یـــافتب بـــا روح او   -3
 

 گنـا  پـاک شـدم     هـر  القـدس پـر شـدم از    تعمید یافتب با روح او از روح
 

 تعمید یافتب
 

 بــ  اســب او  شــاهد هســتب بــ  اســب او، شــاهد هســتب      -4
 

 گنـا  پـاک شـدم     هـر  شـدم از  القدس پـر  هستب ب  اسب او از روح شاهد
 

 شاهد هستب

 

112 
 

 بندگردان

 (2)شادی اماییب، شادی اماییب با عیسی ،شادی اماییب

 مسح امود با روحش عیسـی 

ــا  ــا م ــوار  ب ــورش هم  حر
 

ــ    ــود کاس ــ  ام  ام را لبری

 !بخشــید  ایکــویی صــفا
 

 بندگردان
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 خـواهیب  باران آخر مـی  -1

 شـود  ک  منجـی اـازل مـی   
 

ــدا    ــدة خ ــت وع ــن اس  ای

 بــــــاران روح خــــــدا
 

 بندگردان

ــر  ــاران آخـــــ  بـــــ

 بـارد  هـای فـیض مـی    قطر 
 

 خـواهیب  باران آخر مـی  -2

ــا  ــا  کلیسـ ــر روی بـ  بـ
 

ــاران روح  ــدس بـــ  القـــ

ــی  ــارش را م ــواهیب رگب  خ
 

ــو    ــات ا ــد حی ــ  بخش  ک

ــو  ــازل ش ــون ا  ای روح اکن
 

 بندگردان

 خـواهیب  مـی  باران آخر -3

 ها تا سیراب شود این دشت
 

ــای آب زاـــــد    اارهـــ

ــ  دل ــن  همـ ــای تشـ  هـ
 

 بندگردان

 خـواهیب  باران آخر مـی  -4

ــام ــیح را ا ــواایب مس  بخ
 

ــوان   ــر و جـ ــر پیـ  از باـ

 بــا دلــی پــر از ایمـــان   
 

 بندگردان

 

114 
او قادر است او حاکب است، جمل بر اام خداواد 

 کند، ما سلطنت میزیرا خدای قادر 

 او قادر است او حاکب است، جمل بر اام خداواد

 کند خداواد را بسرایید زیرا سلطنت می
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 بندگردان

ــون روح  ــیکن چـ ــر  لـ ــدس بـ ــی  القـ ــما مـ ــد شـ  آیـ
 

 خواهیـد یافـت و شـاهدان مـن خواهیـد بـود        قوت
 

 

ــی     -1 ــات م ــد اج ــد یاب ــان آورد  تعمی ــ  ایم ــد هرک  یاب
 

 کـ  ایمـان ایـاورد بـر او حکـب خواهـد شـد       اما هر
 

 بندگردان

 آیات همرا  ایمااداران خواهـد بـود کـ  بـ  اـام مـن       این -2
 

 حـرف زانـد    تاز   های زبان  کنند و ب   را بیرون  دیوها
 

 بندگردان

 یافـت  ها بر مریرـان گذاراـد شـفا خواهنـد     هرگا  دست -3
 

ــا ااقرــای عــالب همــرا  شــما مــی   باشــب اینــک ت
 

 بندگردان
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 عیسی بـرای مـن همـ  چیـ  اسـت     

 خود را فدایب کرد، هر چی  را او ساخت

 بـرای هــر مشـک  او جــواب اســت   

او هر چی  من است، برای تو چیست؟
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 خود لمی با روحب  کن تاز  القدس روح -1

ــر ــت    پُ ــرا از ایکوئی ــب م ــا قل  ام

 

 

 روشن کن افکار مرا بـا اـور خـود    

ــات  ــر آب حی ــا از اا  ســیراب ام
 

 بندگردان

 القـدس  جمل بـر تـو پـدر باـر روح    

 القـدس  جمل بـر تـو پـدر باـر روح    

 
 

 ای خداواد باـر روح پاکـت   جمل  

 جمل بر تـو، جـمل بـر تـو پـدر     
 

 (2) هللویا هللویا، هللویا، هللویا،

 کن روحب با قدرتت القدس تاز  روح -2

 ام را کن م ار منجـی   القدس جاری روح
 

 القدس زادگیب را تبـدی  امـا   روح 

 القدس تقدیی کن با کممـت  روح
 

 بندگردان
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 بــــ  مــــا روح القــــدس -1
 

ــور  ــ  اـ ــا آاکـ ــت تـ  رحمتـ

ــن ــب  ویــ ــد قلــ  را جامــ

ــر ــ  بـ ــار جملـ ــدم افکـ  بـ
 

ــا  -- ــا فرمـــ ــوت عطـــ  قـــ

ــان  ــد جــ ــن کنــ  را روشــ

ــذار  ــب وبگـــــ  آ غالـــــ

ــو ــتب اـــ ــا خلقـــ  فرمـــ
 

 بندگردان
 

ــان ــو ایمـــ ــا اـــ  بخشـــ

 مشــــتع  کــــن دلاایمــــان
 

 مـــــا از ببـــــر را شـــــک ----

ــا ــب بــ ــی حــ ــا بــ  فنــ
 

 بندگردان

 مــــن زبــــان از  حمــــد -2
 

ــی ــرف پ ــدمتت ص ــنب خ  ک

 در قـــــــدرت روحـــــــت

ــنگان ــدگان و تشـــ  جوینـــ
 

ــبیح ---- ــد  تســ ــو زیبــ  را تــ

 را عمــــــــرم بــــــــاقی

ــت را ــویب کممـــــ  گـــــ

ــت را  ــد اجاتـــــ  یابنـــــ
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 خـدا چشمة  ای  القدس روح ای -1

 قلـبب تشـنة   زمـین  نـک سیراب
 

 مــا قلــب درون شــو جــاری -

 آورم ثمــــرات باــــرت تــــا
 

 بندگردان

ــوتر ــماای کبــ ــدا آســ  خــ

ــا ــمان بگش ــای چش ــا را دلا  م
 

ــر --- ــو   ب ــا ت ــای م ــرودآ قلبا  ف

 مـــت راکم ســـر  ببینـــیب تـــا
  

 القدس جاری شو در ما ای روح

 

 راهب ای هادی  القدس روح ای -2

ــاایب از ســــرگرداای از  پریشــ
 

 ام هــدایت کــن تــو زاــدگی    ----

 رهبـــرم بـــاش د  رســـتگاری
 

 بندگردان

 روحـب  تسـلی  القدس ای روح -3

ــایی ــب  و در تنا ــعف دروا  در ر
 

ــایب ---- ــدمب  در غما ــاش هم ــو ب  ت

ــی  ــادی د  هم ــوتب  ش ــاش ق  ب
 

 بندگردان

 سـممتی و  خوشـی  محبت و -4

ــان و  ــعایم ــاریو پرهی  توار  گ
 

ــب ---- ــویی  و حلـ ــاای ایکـ  ماربـ

ــو  ــای روح میـ ــتالای هـ  سـ
 

 بندگردان

 حکمـت  کمم هبو   علب کمم -5

ــوت ــ  روح ابـ ــا و تمییـ  زباااـ
 

ــان --- ــ ات و ایمـ ــفا و معجـ  شـ

ــای ــتمسیحا روح عطایــ  ســ
 

 بندگردان
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 القدس مرا لمی اما روحای  -1

 سـما  روحـت از  ری د بر قلبب

 سـما  از روحـت  ری د بر قلبب

 

 لمی اما مرا القدس روح ای ----

 کلیسا اینک رددـگ مقدس

 گردد کلیسامسح  وار  تا
 

 2(جااب بر بر روح و القدس ری د روح ،القدس ری د روح)

 کوهسـاران  ز اسیب چون -2

ــون ــاران همچـ ــاران بـ  باـ

ــون ــی همچ ــتع  آتش  مش

 

ــی ---- ــر روحــش وزد م ــا ب  م

 مـا  بر  روحش   ری د یـم

 2 (قلــبب را امایــدگــرم )
 

 2(جااب بر بر روح و روح القدس ری د ،روح القدس ری د)

 

121 
ــد ای روح -1 ــدس وع ــدر ةالق  پ

ــرا  ــا آتشــت م ــا ب ــوزان بی  بس
 

 پســر ةای روح راســتی و وعــد 

 فروزان ردانـگخـدایی  ورـا ب 
 

 بندگردان
 ای ااــر خــدا جــاری شــو ا ن 

 

 چون آهوی تشن  در کوهسار -2

ــمة ــدا  چش ــاتی ای روح خ  حی
 

 قلب ما تشنگان تا سیراب گردد 
 

 پروردگار تشن  است ای من دل

 نون فـرودآ ـاک بر من مانـآسز
 

 بندگردان

 بــوز بــاد آســماای برخیــ  و -3

 رجاـه منتشر تا عطرهایش گردد
 

 در جـواای  چـون  با  کلیسا بر 

 میـو  را  تا عیسی بیاید چینـد 
 

 بندگردان
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 روان، اذهــــان مــــا روشــــن امــــاای آفریننــــدة  -1

 

  سرشـار کـن دلاـای مـا    از فیض و لطـف خویشـتن،    
 

ــمان     -2 ــی از آسـ ــان، بخشایشـ ــو آرام جـ ــام تـ   ای اـ
 

ــو اشــان، ای مــرهب دل، آتشــاعشــق و حیــات    از ت
 

  رحمـــت تـــوییبخشـــندة اعمـــت تـــویی، داراـــدة  -3
 

ــا  ــن گفتاره ــ  ک ــر مغ ــویی، پ  سرچشــمة حکمــت ت
 

ــا  -4 ــا فرم ــورت عط ــا، دلاــ  ا ــ  م ــا ب ــرت ام ــر از ما   ا پ
 

ــت   ــا قوت ــر رــعف را، ب ــر سســتی و ه ــ  زداه   جمل
 

ــر ز  -5 ــران یکس ــمن ب ــا، دش ــا  م ــا عط ــفا فرم ــلح و ص  ص
 

ــر و بــم      ــود  از ش ــرا، آس ــی م ــر باش ــر اگ  رهب
 

ــو هــب پســر   -6 ــر ت ــدر، گــردیب ب ــر پ ــ  عــارف ب ــا جمل   ت
 

 پـارسا یکایک گـردان، مبـر  اـامـانز دل اـورت

ــاد   -7 ــث ب ــر تثلی ــد ب ــاد  ، تمجی ــدت مب ــر وح ــد ب  تردی
 

 اًـمـدس را دائـقـال روح ،ودادب از روی ـیـواهـخ
 

123 
 مامان ب ر  ما است عیسی

 داریب ع ی  مقدمش را

 از او است صفای بامدادان

 آسایش و لطف شامگاهان

 روزاا  غذا دهد خداواد

 هر قلب کند ز مار خرسند
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بندگردان

 القدس عدالت سممتی خوشی روح  
 

القدس عدالت سممتی خداواد، خوشی روح  

 همگی بیایید( 3( )خواهید ملکوتش را آیا می) -1
 بندگردان

 همگی بیایید( 3!( )ملکوت او پر از محبت) -2
 بندگردان

 همگی بیایید( 3( )ملکوت عیسی صلح و آشتی است) -3
 بندگردان

 همگی بیایید( 3( )ملکوت عیسی پر از شادی است) -4
 بندگردان
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 چون روحش در من کار کند -1

ــرایب ــرایب، ســـــ  ســـــ

 چون روحش در من کار کند -2

ــنوم  ــنوم، شـــــ  شـــــ

 چون روحش در من کار کند -3

 خــواهب گفــت، خــواهب گفــت

 چون روحش در من کار کند -4

 اطاعــــــت، اطاعــــــت 

 چون روحش در من کار کند -5

 محبـــــــت، محبـــــــت

 چون روحش در من کار کند -6

ــارت  ــارت، بشــــ  بشــــ
 

 (2)دوداو ســــرایب ماانــــد  

 (2)دووســــرایب ماانــــد دا 

 (2)شـــنوم ماانـــد ســـموئی 

 (2)شـــنوم ماانـــد ســـموئی 

 (2)خواهب گفـت ماانـد داایـال   

 (2)خواهب گفـت ماانـد داایـال   

ــریب ــنب چــون م  (2)اطاعــت ک

ــریب ــنب چــون م  (2)اطاعــت ک

 (2)محبـت کـنب چـون عیسـی    

 (2)محبـت کـنب چـون عیسـی    

 (2)بشارت دهـب چـون پـولی   

 (2)بشارت دهـب چـون پـولی   
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ــت   -1 ــر عطایای ــد با ــیب ای خداوا ــکرت کن  ش
 

ــایت   ــر کلیسـ ــو بـ ــدوس تـ ــارش روح قـ  بـ
 

ــود     ــتع  بنم ــش مش ــو آت ــما همچ ــدرت س  ق
 

ــ دود    ــا ب ــر خط ــتاقت را از ه ــاگردان مش  ش
 

 بندگردان

ــد      ــق وع ــر طب ــواهیب ب ــر را خ ــاران آخ  ات ب
 

 ( 2)تجایــ  امــا کلیســایت از اعلــی بــا روحــت
 

 

 شــت و عصــیان جاــان بســیار فــ ون گ  گنــا  -2
 

ــن    ــر تش ــ  ه ــت ب ــ ام روح توس ــارة آن ال  چ
 

 امـا قلباـای سـخت بـا شمشـیر روحـت       دلریش 
 

 آاگـــ  شـــفا د  زخـــب دلاـــا بـــا محبتـــت
 

 بندگردان

ــدر ر  عیســی     -3 ــا ای خداواــد اا ــداد ام  ام
 

ــت در هر  ــلی روحـ ــدایت و تسـ ــا هـ ــابـ  جـ
 

ــن     ــود تش ــن وج ــر روز  ای ــا ه ــدیی ام  ام تق
 

ــا شــبی  عیســی شــوم کامــ  چــو او هــر   دمت
 

 بندگردان
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 بیـنب  قدوسـت را  چون روی

ــو ح ــورت چـ ــدرـ  ن تابـ

 ام چون تناا در تو شادی یافت 

ــورت ــو حرـ ــد نچـ  تابـ
 

 بنگرم را مارت و قـعش چون 

 بیــنب آاگــ  تناــا تــو را  

 ام هر خواست   تسلیب تو کنب

 بیــنب را تــو تناــا آاگــ 
 

 (2()ستایمت، ستایمت، با هر افی عیسی ستایمت )

 ان باشیـام رخواهی از گنا  درـگ -1

 و حمد ا سرودـخود را تسلیمش کن ب
 

 باید پـر از روح قدوسـش شـوی        

ــد  ــر کنـ ــش پـ ــذار روحـ  بگـ
 

 بندگردان

 بگــــذار روحــــش پــــر کنــــد

 خود را تسلیمش کن با سرود و حمـد 
 

 شوی گرخواهی از شادی و وجد پر -2

 خود را تسلیمش کن با سرود و حمـد 
 

ــد   ــر کنـ ــش پـ ــذار روحـ  بگـ

ــد  ــر کنـ ــش پـ ــذار روحـ  بگـ
 

 زادگی کنی ،عاری از شک و ترس

 بگـــذار روحـــش پـــر کنـــد 
 

 بندگردان

 شوی خواهی ز آتش روح پـرگـر -3

 خود را تسلیمش کن با سرود و حمـد 
 

 خطایی و تقدیی گردی سوزد هر 

ــد  ــر کنـ ــش پـ ــذار روحـ  بگـ
 

 بندگردان

 پر شـوی  ز قدرت روح خواهیگر -4

 تسلیمش کن با سرود و حمـد خود را 
 

ــا دلیــری مــ د    اش را رســاای ب

 روحـــش پـــر کنـــد بگـــذار
 

 بندگردان
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ـ   ای اـور   ای دی روح  ای  -1   الالی

 یار کن از فلک اـ ول   توفیق خود ب 

 ای صادر از پـدر موعـود از پسـر    -2

 گر ایست فیض تو ما را کجـا امیـد؟   

 القدس بیا همچـون کبـوتری   روح -3

 مــا را اگــر مــدد روزی ز تــو رســد 

 بر تشنگان ببار چون بارش سحاب -4

 بـر وجـود جوییب متص  و ـیض تـف 

 ما را ب  راستی میکن تو رهسـپار  -5

 ااــد در را  منتظــر جمعــی اشســت  

 

  حررتت محال شد زیستن مرا بی 

  مـلک وجـود ما شد تیر  از  ممل

 ما را پنـا  د  از هـر گنـا  و شـر    

  سعی و عم  هم  از ایک و بد هدر

  تویی زیبند  گوهری بر تخت جان

ـ  هببا بندگان خا  جوییب    ریفک

 پرواز  کن بیـا چـون پرش شااب

 حجاب اور تو بر زمین خواهیب بی

  ظلمت ببر ز ما فیری د  آشـکار 

  مگذار بیش از این با چشب ااتظار
 

 
131 

 ای تمامی زمین خداواد را آواز شادماای دهید  -1

 حرورش با تراب آییدخداواد را با شادی عبادت امایید ب  
 

 بندگردان

 (2)رحـمـت او تــــا ابـدا بـاد     خداواد ایکوست، خداواد ایکوست

 

 های او با تسبیح های او با حمد بیایید ب  صحن ب  درواز  -2

 او را حمد گویید و متبارک خوااید زیرا ک  خداواد ما ایکوست

 بندگردان
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 ای خداواد پری تو را خـواهیب  -1

ــد ب  ــق وع ــا رطب  ات افارــ  فرم
 

 ثمـــرات و عطایـــای روحـــت 

 هم  طالب رویـت چون هستیب 
 

 

 بندگردان

 القدس ای روح پـاک عیسـی   روح

ــد  همچــون اعرــای بــدن خداوا
 

ــا   ــ  اعمتاـ ــندة کـ  ای بخشـ

 منتظـــر قـــدرتیب از بـــاال  
 

 

ــد اراد  -2 ــیب ای خداوا  ات را داا

 خواهی با حلول روح در مـا  ک  می
 

  

ــت    ــر عظــیب حکم  خــداس

 ظــاهر کنــی ماــر و قــدرتت را
 

 بندگردان

 شنود صدایت کلیسا اینک می -3

ــ  را   ــد هم ــا کن ــ  بن ــوت ای  اب
 

ــان   ــة زب ــ  ترجم ــای روح ب  ه

 بـــا اصـــیحت و تســـلی روح
 

 بندگردان

 کمم علب و هب کـمم حکمـت   -4

 تمیی  دهیب ارواح بـ  قـوت روح  
 

 هــایی از عــالب باالســت قطــر  

 این عطایا باـر خـدمت ماسـت   
 

 بندگردان

 بــ  ایمــان و عطایــای شــفاها -5

 دایای ما طالـب معجـ ات اسـت   
 

 جـا قدرتت ظـاهر شـود در هر   

 این اسـت ارادة تـو در عیسـی   
 

 بندگردان
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 القــدس در هــر زمــان   روح -1

 حرـــور تـــو بخشـــد حیـــات
 

 هــادی مــا در ایــن جاــان    

 تســــلی و فــــیض اجــــات
 

 بندگردان

ــعل  ــا را ای روح شـ ــن مـ  ور کـ

ــا   ــدار امــ ــایتبیــ  کلیســ
 

 ای آتـــــــش خــــــــدا  

ــدمت   ــار و خــ ــر کــ  باــ
 

 

ــدس  روح -2 ــمل ربّالقــ  جــ

ــرد   ــ ون ک ــر مح ــو را گ ــب ت  ای
 

  

ــمل   ــک و م ــر اش ــا ه  دور ام

 از مــــا مشــــو دور و بیــــا
 

 بندگردان

 القــدس جـــاری فرمـــا  حرو -3

 احیــــا شــــود دل مردگــــان
 

ــا   ــات از بطـــن مـ  ااـــر حیـ

 قلب و جان  بر دمد  چون روح 
 

 بندگردان

ــوییب روح -4 ــدس شــکرت گ  الق

ــی را  ــیب عیسـ ــورت بینـ  در اـ
 

ــب   ــو داری ــتیب ز ت ــ  هس  هرچ

ــا   ــدر در مــ ــت پــ  محبــ
 

 بندگردان
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 تر شـوم  مسیحی ربّیا -1

 تـر شـوم   مسـیحی  ربّیا

 در قـلـبـب ،در قــلـبـب

 در قـلـبـــب، در قـلـبـــب 

ـــب  در قلبــــــــــــــ

 در قلبب تر شوم، مسیحی ربّیا

 
 ...محبت ایجاد کن، در قلبب، در قلبب ربّیا - 2              

 ...تر شوم، درقلبب، درقلبب هر روز پاک ربّیا -3              

 ...مث  عیسی شوم، در قلبب، در قلبب ربّیا -4              
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 روح قــــدوس الاــــی در قلــــوب مــــؤمنین -1
 

 موجد حمد و سـرور اسـت عـاطی فـیض و یقـین     
 

ــتی   ــمل روح و راسـ ــر جـ ــور پـ ــا حرـ ــدا بـ  خـ
 

ــی   ــدی عیس ــودم خداوا ــودم در وج   (2)درک ام
 

 چون مسیح منجی عالب سـوی سـما کـرد صـعود     -2
 

  روح قدوســش فرســـتاد بـــر تمـــامی شـــاود 
 

ــواد   ــاهدان او شـ ــالب شـ ــاف عـ ــد اکنـ ــا رواـ  تـ
 

  (2)م دة ااجی  رسااند بـ  هرجـا کـ  پـای اانـد                                                          
 

ــد روح  -3  ــ م کنـ ــردم را ملـ ــی مـ ــدوس الاـ  قـ
 

ــود   ــرمم ش ــورش ب ــ  در ا ــی ای ــا  مخف ــر گن  ه
 

  او شکست این قلـب سـنگب قلبـی اـو ایجـاد امـود       
 

  (2)عــا و بــا ســروددتــا بــ  روح او را پرســتب بــا 

 

135 
 

 رهایی سرود از لبری  کن قلبب ملجای من تویی مأوای من تویی)}

 2(توست بر امیدم

 2{2(قوی هستب در تو ای خداوادرعیف گوید  امیدم بر توست)

 توست بر امیدم
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ــا  -1 ــ ول فرم ــعلة روح ا ــا ش  ب

ــان  ــد ج ــر عیســی بجنب ــا با  ت
 

ــدا    ــب خداوا ــن دل ــخیر ک  تس

ــن و روان ــرزد تـ ــرش بلـ  باـ
 

 بندگردان

ــان  ــات آرام جـ ــمة حیـ  چشـ

ــان  ــ  فغ ــنب گری ــب ک  روز و ش
 

 از بدی حفظـب کـن ای خـدا    -2

ــردان  ــن گ ــب را روش ــب دل  چش
 

ــر    ــیما ــان  ب ــور تاب ــان ا  پای

ــان  ــاش اگاب ــایب ب ــنو دع  بش
 

 روح حکمـــت را عطـــا فرمـــا

 تـــا راز کـــمم شـــود عیـــان
 

 بندگردان

 روح و عروس گویند مسـیحا  -3

 جــمل خــود را امایــان کــن   
 

ــ چشــب  ــاریب ب ــا  ااتظ  زودی بی

ــا   ــورت فرم ــرین حر ــرا ق  م
 

 بندگردان

 
 
137 
 

 همتایی خداواد        ام، بی  ای عیسی منجی

 پـنـاهـب، آرامـب، بـرج امن و بلندم

 خـوااـیـد سـرود هـمـ  بار مسیح

 غرد،ازذکراام تو لرزد و دریا می می کو 

 تــا  ابــد  دوسـتـت دارم، تـا ابـد
 

 

 ستایب، تـمام عـمر، عظمت مارت را مـی 

 چ  هستب، فق  تو را سرایببا هر افی، هر

 شـکر بـر او چـون اوسـت تـناـا شا  ما

 ســرایــب  خـلـقـت  دسـتـت  را مـی

 چـ  چـیـ  را قیاس توان کرد با وعدة تو 
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138 
 

 خـدایی در ر  مسیح با قدرت  -1

 خواست منجی باشد رشد دائب ما
 

 پیش رویب ب  سوی اور و زادگی 

 در سـما  کام  شویب همچو خدا
 

 بندگردان

ــوِ    ــدرت امـ ــع قـ ــا  منبـ  مـ

ــب   ــو روی ــدرت روح ت ــت ق  تح
 

 طالـب قـدرت خـدایی   گرچ   -2

 ک جاهلیــترو بــ  کاملیــت تــر
 

 ای مسیح تو هستی فرزاد خـدا  

 تا شبی  تو از هر جاـت شـویب  
 

 حـمد و شکر  اماییب  بار رهایی

 منجیمان یابیب رحمت باشناخت 
 

 بندگردان

 در حرور روح و قدرت خدایی -3

 روز بـداایب  بـ   سر  قدرتش را روز
 

 حـمد و شکر اماییب  بار رهایی 

ــردیب  ــدا گ ــرة خ ــبی  ب ــا ش  ت
 

 بندگردان

 

139 
 

 ما را خدا باشـد پـدر    -1

 ها از یک شجر چون شاخ 

 عیسی بود آقـای مـا   -2

  ایکــو شــود عقبــای مــا

 ما را ب  تو باشد امیـد  -3

 الطاف تـو بـر مـا رسـید    
 

 زان مایلیب بر یکـدیگر  

 گشت  ب  یکدیگر قرین

 هب صاحب و موالی مـا 

 اادر سما و بـر زمـین  

 ب  ما داد  اویـد روحت 

 ای در سما گشت  مکین
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141 
 

 صـادر  خداوادا ک  هر چی  از تو آمـد و از تـو شـد    -1
 

 هم  چی ی بـ  فرمـان تـو هـب در زیـر و در بـاال      
 

ــادر      ــب ق ــایی و ه ــاری تواا ــر ک ــام ه ــر ااج ــو ب  ت
 

  قـدرتی مـا را کـ  فرمااـت کنـیب اجـرا      عطا کن 
 

 تـن تو ای عیسی خداوادی ک  دادی فدی  جـان و   -2
 

 دادی جان خـود از باـر جـان مـا زهـی سـودا        ب
 

 تو هستی منجی و غیر از تـو ابـود، ایـن بـود روشـن     
 

  هــا ز راــ  تــو شــد آزاد از عــذاب آخــرت جــان 
 

 هـای مـا گـردان    همـر  دل القدس فیرـی   ز روح -3 
 

 دم بــیب لغــ ش باشــد ار بگــذاریب تناــاکــ  هــر
 

  ز اــور تــو شــود هــر مشــکلی حــ  کــار مــا آســان 
 

  هـا  شود تاریـک چـون شـب    روز روشن می وگرا 

 

141 
 
 ای زمین و آسمان، جمیع فرشتگان   اوست خـدای قـادر، شفیع و هب ااظر  

 سرایید عیسی را

 با بَرب  و کَرِ اا، با سنجاای خوش صدا    ارش دستک زایبتسبیحش بخواایب، ب

 سرایید عیسی را
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142 
 

 مگذر زیـن حـرم ای دل کـ  جنـان اسـت اینجـا       -1
 

ــا    ــت اینج ــان اس ــی ج ــ  دل و محی ــد اه  معب
 

ــرح   ــت ف ــتاای اس ــش  و دل گلس ــر  بخ ــروز بش  اف
 

ــیض روح ــا   ف ــت اینج ــان اس ــش در جری   القدس
 

ــ  ســمک       ــما تــا ب ــا  ز س ــا بــ  ثری ــری ت  از ث
 

ــاحب   ــت ص ــر حاج ــا   منظ ــت اینج ــران اس  اظ
 

 بـــا ادب بـــاش دال از حـــرمش همـــت خـــوا  -2 
 

ــا   ــان اســت اینج ــ  کلیســای شــ  عــرش مک   ک
 

ــند     ــاهی بخشـ ــر شـ ــدایان درش افسـ ــ  گـ  بـ
 

ــا    ــت اینج ــان اس ــن  عی ــرد گ ــاب خ ــ د ارب  ا
 

ــیح     ــوی مس ــ ن س ــال ب ــر و ب ــرواز و پ ــو پ ــن ت  ک
 

 اظــران در طیــران اســت اینجــا    دل صــاحب
 

ــب -3 ــاای   دل غـ ــب درمـ ــا در طلـ ــد  کجـ  دیـ
 

ــت  ــا داوری درد دل خســ ــت اینجــ  دالن اســ
 

 راســـتی و را  و حیـــاتی ابـــود   جـــ  پســـر  
 

ــدر    ــ  پ ــران را ب ــانپس ــاز رس ــا ب ــت اینج   اس
 

ــدگان   ــا گمشـــ ــدین را  اَیـــ ــتابید بـــ  بشـــ
 

ــات دو  ــر را  اج ــود پس ــج خ ــاا ــت اینج  ان اس
 

ــا   -4 ــ  ر  مـ ــت دلیـ ــیحا اسـ ــور مسـ ــو اـ  پرتـ
 

  اســـت اینجـــا  اـــور او راهبـــر راهـــروان  
 

 اهلل فدیـــ  گردیـــد  خداواـــد مســـیح ابـــن    
 

ــان   ــة آدمیـ ــی مالکـ ــا  منجـ ــت اینجـ  اسـ
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ــات        ــان حی ــنب ا ــ  م ــردم ک ــ  م ــیر ب  داد تبش
 

  اســت اینجــا اــان زاــ د مــن هرکــ  بــود ســیر  
 

  گوســـفندیب و مســـیح اســـت شـــبان ایکـــو -5 
 

ــا  آن ــبان اســت اینج ــا داد ش ــان در ر  م ــ  ج  ک
 

ــ ــیحا ب ــت   از مس ــواهی ای دوس ــ  بخ ــب هرچ  طل
 

ــ   ــ  ب ــا   ک ــت اینج ــان اس ــد همگ ــاآورد عا  ج
 

 

ــیح     ــیب مس ــو آی ــع چ ــر جم ــ  اف ــا س ــر ی  دو اف
 

ــان  ــ  می ــا ب ــر ماه ــدر ب   اســت اینجــا حارــر اا
 

 

 

 

 

143 
 

 مـنب  حقیقی گفت عیسی ک  تاک -1

 افکـنب  آتشـی  در شاخ  چنان وان  
 

 بشـکنب  جـدا  آمد من ک  ای شاخ  

 مبـاد  جـدایی  حقیقـی  تاک ز هان
 

 بندگردان

ــاد، ــاد، اتحــ ــیح در اتحــ  مســ
 

 شـجر  هـاییب از آن  ما هم  شاخ  -2

 فرزاـد اویـیب و از یـک پـدر     جمل 
 

ــاد،  ــاد اتحــ ــیح، اتحــ  درمســ
 

 بر و بار یک بود،  یک شاخ یک  ریش 

 گشـاد  مـا  رس دین بـر  علب و درِ او
 

 بندگردان

 اجات فیض عیسی بود همچو بحر -3

 در یک صفات جوداد و جمل  یک بحر
 

 حیـات  های چشم  روان  ازآن گشت  

 ااـاد  در کسـی  اـدارد  محبـت  ج 
 

 بندگردان

 ای مسیح ای خدای رواابخش من -4

 ااجمـن این  خود ب  اامت مبارک کن
 

 محـن  و دورکن جان و دل را ز را  

 بـاد  خلق تا جاان هست فیض تو با
 

 بندگردان
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144 
ــ م   -1 ــرادر ع ی ــو چســبید  اســت ب ــ  ت ــااب ب  ج

 

ــ   ــان و داو مث  ام د در مســیح عاــد بســت ویواات
 

ــخن   ــو س ــف ت ــد در وص ــویب  بای ــو بگ ــای ایک  ه
 

ــنب    ــازگو ک ــا ب ــو را در هرج ــوی ت ــال ایک  اعم
 

 بندگردان

ــان و  ــی از ایمـ ــیح عیسـ ــو در مسـ ــویی تـ  ایکـ
 

ـــی   ــتراحت م ــین اس ــای مقدس ــذیرد دلا  ( 2)پ
 

 

ــت دارم    -2 ــرادر دوس ــودم ب ــام وج ــا تم ــو را ب  ت
 

 کـنب  خواهـد برایـت مــی    بگو هر چـ  دلـت مـی   
 

ــنب     ــ  ک ــی گری ــاد  هم ــت افت ــ  گردا ــذار ب  بگ
 

ــنب    ــ  ک ــرق بوس ــ  غ ــو را گرفت ــب ت  در آغوش
 

 بندگردان
 

ــب -3 ــی  آرزوی ــت در عیس ــتاای توس ــت دس  تقوی
 

ــ  ــاش و مــن هــب دوم ــین ب ــو اول ــو هرت  جــاین ت
 

 ک  برای تـو هـر وقـت دعـا کـنب      فیض است  آ  این 
 

ــنب  ــفاعت کـ ــت شـ ــالقب برایـ ــور خـ  در حرـ
 

 بندگردان
 

ــب -4 ــنیدم     ای ه ــو را ش ــت ت ــر محب ــپا  ذک  س
 

ـ     رو دیــدم  پیوســت  در دعاهــایب تــو را روبـ
 

 ذکــــر محبــــت تــــو در میــــان مقدســــین
 

ــ  چشــب خــود   ــد تســلی روح را خــودم ب  ام دی
 

 بندگردان
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145 
 هـب سـاکنید   ای مقدسین ای قوم خدا ای کـ  بـ  یکـدل بـا     -1

 

 خوشی من فقـ  شـما هسـتید، شـما بـرادران مـن هسـتید       
 

 

 بندگردان
 

 مـن، فقـ  تـو هسـتی بـرادر مـن       کیست امید مـن، تـاج فخـر   
 

 جمل و خوشـی مـن تـو هسـتی، بـرادر مـن ای ع یـ  مـن        
 

 

 از بنیـاد راسـتی هسـتی   فدیة جان تو گراابااسـت تـو هـب     -2
 

 ج ء سـنگاای زاـدة مسـیح مـورد اکـرام و محبـت هسـتی        
 

 

 بندگردان
 

 شــما هیکــ  خداواــد هســتید، جــ ء اعرــای بــدن مســیح -3
 

ــتید  ــدا هسـ ــة خـ ــ  خااـ ــین او از اهـ ــوطن مقدسـ  همـ
 

 بندگردان

  

146 
 

(2( )همتایی همتایی، تو بی تو بی)

تو خداوادی، پسر خدا

 همتایی مسیح، تو بیعیسای 

 تو محبتی، تو آرامشی

 همتایی دارم تو بی دوستت می

 پرستمت پرستمت، می می

 همتایی پسر خدا، تو بی
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147 
ــایت    -1 ــر کلیس ــراییب با ــدت س ــد حم  ای خداوا

 

ــت   ــوم خاصـ ــت و قـ ــ  و امـ ــت ملوکااـ  کاااـ
  

 بندگردان

عیسی ای ااجی ما عیسی ای سرور ما

یـسـیـع

داـر خـسـای پاـدرت سمـای ق
 

 

 

ــا شــاهد قــوت توســت  -2  کلیســا در ســختی و جف
 

 القــدس لبریــ  از رحمــت توســت در تســلی روح
 

 بندگردان

 و مکـان  در هر زمـان حرور تو با ماست داایب ک   -3 
 

 هـای شـیطان   وعد  دادی حفا کنی ما را از حیلـ  
 

 بندگردان

ــتی    -4 ــو هس ــا ت ــد م ــا امی ــر کلیس ــاای و س  ای ب
 

 در بـــاال و پســـتیدر خطرهـــا و در ارـــطراب 
 

 بندگردان

 

148 
چشمااب بگشا، عیسی را ببینب، ب  پای او افتب، گویب دوستت دارم

گوشاایب بگشا، آوازش بشنوم، حمدت سرایب تو را ستایب

 ام عیسی جیـجات منـرة اـظب، صخـان اعـردم شبـت گـتسلیم
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149 
 بندگردان

 ای بـــرادران مـــن خوشـــی دل مـــن   

ــن   ــای مــ ــن و دعــ ــی دل مــ  خوشــ

 

 چقدر دلپسـند اسـت کـ  بـا هـب سـاکن شـویب        -1
 

 (2)اــام ع یــ  او را، بــا هــب جــمل دهــیب     
 

 بندگردان

ــ   -2  ــا چـ ــد در مـ ــت خداواـ ــرد  محبـ ــا کـ  هـ
 

 (2)همــــة مــــؤمنین را یکــــدلی بخشــــید 
 

 بندگردان

ــدم -3 ــویب   خداواـ ــت را بشـ ــرد  پایـ ــر کـ  امـ
 

ــنب   آن ــمت ک ــو قس ــا ت ــ  او داد  ب ــ  را ک  ( 2)چ
 

 بندگردان

 بــــد  محبــــت امــــایبخداواــــدا فــــیض  -4
 

ــب  ــرادرااب ااــ ــااب را در ر ، بــ ــا جــ  (2)تــ
 

 بندگردان
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151 
ــا   -1 ــدالت مـــ ــی عـــ ــد عیســـ  خداواـــ

 

 روح تـــو جـــذب کـــرد  مـــا را از کـــ  دایـــا
 

 اتحــــاد مــــا بــــا تــــو چــــ  زیبــــا     
 

ــعل   ــو شـ ــام تـ ــلیب و قیـ ــا صـ ــا بـ  ور در مـ
 

 بندگردان

ــی   ای  ــد عیسـ ــ  خداواـ ــب گلـ ــبان اعظـ  شـ

 دامــــاد پــــرجمل ســــماوی باــــر کلیســــا
 

 

ــدر -2 ــر در هر پـــ ــما حارـــ ــااز ســـ  جـــ
 

ــت   ــو گش ــدان ت ــی   فرزا ــون عیس ــا خ ــب ب  ای
 

 اتحــــاد مــــا بــــا تــــو چــــ  زیبــــا     
 

 فـــدا باـــر مـــا گمراهـــان کـــردی فرزاـــدت
 

 بندگردان
 

ــا  -3 ــ  احیـــــ ــدا عامـــــ  ای روح خـــــ
 

ــا   ــ  کلیس ــادی ب ــف و ش ــد لط ــورت  بخش  حر
 

 اتحــــاد مــــا بــــا تــــو چــــ  زیبــــا     
 

 قـــدوس در قلـــوب مـــاای ای  ســـاکن گشـــت 
 

 بندگردان
 

ــوم ای  -4 ــیقـــ ــروس عیســـ ــدا عـــ   خـــ
 

ــوا    ــت تقـ ــن، زینـ ــر تـ ــدالت بـ ــة عـ  جامـ
 

 اتحــــاد مــــا بــــا تــــو چــــ  زیبــــا     
 

 یگـــــااگی روح باشـــــد ســـــرلوحة مـــــا
 

 بندگردان
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ــا   -1 ــو کلیس ــد عر ــر تعمی  با
 

 بــ م جنــت قــرین شــد مایــا 
 

 شکر اهلل ک  خواادستب عیسی

 حُــبش ااــدر دلــب جاگرفتــ    
 

ــاال     ــ  ب ــن می ــ  روح م  گرفت
 

 کنـون عـار  از صلیبش  ادارم  -2
 

 بــر خداواــدیش دارم اقــرار   
 

 اور را یافتب رَستب از اار

 حُــبش ااــدر دلــب جاگرفتــ    
 

ــاال     ــ  ب ــن می ــ  روح م  گرفت
 

 رمانف  رسید  است  از مسیحب -3
 

 تا کنب جنگ با افی و شـیطان  
 

 کام  از فیض او گشت  ایمان

 حُــبش ااــدر دلــب جاگرفتــ    
 

ــاال     ــ  ب ــن می ــ  روح م  گرفت
 

 شد خدا شد مجسب عیانچون  -4
 

 رهنما بـر همـ  گمراهـان شـد     
 

 خون او فدیة عاصیان شد

 حُــبش ااــدر دلــب جاگرفتــ    
 

ــاال     ــ  ب ــن می ــ  روح م  گرفت
 

ــای از ســیر  -5 ــا افرســایدم پ  ت
 

 تــا بمــااب مقــیب ااــدرین دیــر 
 

 تا بپردازد این خاا  از غیر

 حُــبش ااــدر دلــب جاگرفتــ    
 

ــاال     ــ  ب ــن می ــ  روح م  گرفت
 

 از صــلیبش ر  ماــر آموخــت -6
 

 رحمتش خرمن معصیت سوخت 
 

 از تجلی او جااب افروخت

 آتــش از طــور ســینا گرفتــ    
 

ــ    شــور عشــقش ســراپا گرفت
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 ای سرور و دمسـاز مـن    -1

 مـــردود درگاهـــت بـــدی

  تعمید ما از اام تو اسـت  -2

ــاء  ــا را عشـ ــتین مـ  راسـ

  تــو منجــی و یــار منــی  -3

 خوفی ادارم چـون کـ  تـو   

 کردی چو جسب خود عطا -4

ــو ــ  تـ ــرم  آاگـ  از را  کـ

 اکنون ب  آهنـگ سـرود   -5

 خــواایب و تســبیحت کنــیب 
 

 از تـــو عیـــان راز کاـــن 

ــرمن  ــد اه ــو باش  دور از ت

 آسودگی ز آالم تـو اسـت  

 از جسب تو و از جام تو است

ــی   ــوار من ــادی و غمخ   ه

ــی  ــمق و دادار منــ  خــ

 دادی اجــــاتب از خطــــا

 ســـیرم امـــودی از وفـــا

ــو ا  ــد تـ  ودود ربّی حمـ

 در ســجد  آیـــیب و درود 
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 گسترد  مسیح خوان بار امب-1

ــرم   ــاب ک ــب ارب ــند با  بخش

ــیکن ابــود در ملــک وجــود  ل

 این اان سما وین آب حیات  -2

ــات  ــیض و برک ــابیب از آن ف  ی

 خون و جسدش بنمـود  عطـا  

 از فیض خدا آمـرزش اـاس   -3

 برتر بود ایـن از فکـر و قیـاس   

ــکر وی ادا   ــوان ش ــردن ات  ک
 

ــب   ــترد  اع ــم گس  در داد  ص

ــب  ــ  اع ــا هرگوا ــ  عط  هرگوا

 گوا  سخا وین سفرة جـود  این

 اه  جاان بخشید  اجـات  بر

ــ  ظاــور از مــا ثمــرات  آرد ب

 آن عصـیان و خطـا   اابود کند

 خون مسیح بگرفت  اسـاس  در

 شکر و سپاس درمااد  زبان از

 ج  آاکـ  رسـد توفیـق خـدا    
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 گفتا مسیح اـور رحمـت   -1

 در غرامـــتســـپارم  مـــی

 این خوان من این عشاء و -2

ــن  ــان م ــب پیم ــاز آی ــا ب  ت

 از بخشـــش کـــاالی او -3

ــان آرای او ــام جــ  ز ااعــ

ــااف  -4 ــب او ج ــاجس  ای م

ــا   ــای مـ ــ  در وفـ  ریختـ

ــدة آزاد او -5  ای بنــــــ

 ملــــک بقــــا بنیــــاد او

 قیامت در قیـام اوسـت   -6

 هر عطـایی بـ  اـام اوسـت    
 

 این جسب و جان و سممت 

ــت یاد ــن محب ــد ای  آوری

 تسلیب جسب و جان مـن 

ــت یاد ــن محب ــد ای  آوری

 واالی او وان خلعــــــت

ــت یاد ــن محب ــد ای  آوری

 خون شـربت شـفای مـا   

ــت یاد ــن محب ــد ای  آوری

ــاد او  ــاش از ی ــ  مب  غاف

ــت یاد ــن محب ــد ای  آوری

 ها در اظام اوسـت  هستی

ــت یاد ــن محب ــد ای  آوری
  
155 

 ای خوان ای خدا گسترد  -1

 جمعاً بـ  سـویت رو کنـیب   

 مسـیحا خواای بود کـ    -2

 خوشـا بـدااـکی ک  خورد

ــدا  -3 ــ ز باش ــت مع  خواا

 جملــ  اجــات آراــد بکــف

 ب و هب بر ابن و روحأبر  -4

 تعظیب و تمجیـدش کننـد  
 

ــ دا   ــت ری ــرت ز جام  ما

ــ  را  ــموت جمل  د  زان ح

 از خون و جسـمش سـازدا  

 خوش و اک  سما زان شرب

ــدا ــ  شــادی آی  مامــان ب

ــدا ــاو آی  یعنــی هــر آن ک

ــا  ــد یکتـ ــدای واحـ  خـ

 ر زمین هـب بـر سـما   هب ب
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 رسد اوید ای دوست می -1

 پای خـوان تـو زااـو زاـب    

 گر دلت شـد  تاریـک   -2

 اـوش کـن از ایـن ســاغر   

 فدیة مسیح است این -3

ــان را  ــای پناــ  رازهــ

 از فلک سـروش آیـد   -4

ــاء ــاای در عشـــ  ربـــ

 جان و تن براهـت داد  -5

ــ  او  ــت دادزااکـ  پناهـ

ــ د  -6 ــا م ــ  م  داد  او ب

ــتی  ــوی از پس ــت شُ  دس

ــن -7 ــیح ابـ  اهلل ای مسـ

 قلــب اــو عطــا فرمــا   
 

ــن    ــا ک ــان و دل مای  ج

 فــیض حــق تماشــا کــن

 بـــا ادب بیـــا ا دیـــک

ــن ــفا کـ ــب را مصـ  قلـ

ــین  معنـــی محبـــت بـ

ــن   ــا ک ــو افش ــ د او ت  ا

 این اـدا بـ  گـوش آیـد    

 یــاد خــون عیســی کــن

ــت داد   ــر گناه ــ  ب  فدی

 ترک مـا سـوی اهلل کـن   

 هســت منــ ل آمــاد   

ــن   ــاال ک ــوی ب ــ  س  می

 آمـــدم بـــ  درگـــا   

ــو  ــن مح ــا ک ــرم ماه  ج
 

 

157 

 مســرورم اجــاتب داد      -1

 مســــرورم اجــــاتب داد    
 

 مســـــرورم اجـــــاتب داد  

 اـــام عیســـی  جـــمل بـــر
 

 اــجــاتـــب داد 
 

ــاتب داد   -2 ــرورم حی  ...مس

ــفایب داد  -3 ــرورم ش  ...مس
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ــت  -1 ــار اوس ــن یادگ  ای

 بـ  جسـب و خـون خـود 

 از باــــر مــــا امــــود

 اینب  چ  ایکو است  ب  -2

 مــــا گمشــــدگان را 

 مصــلوب شــد او کــ  مــا

 مسیح اینجـا حارـر   -3

ــیح کنـــد منـــ ل  مسـ

 مســـیح مـــا را خوااـــد

ــد -4 ــش او باشـ  بخشـ

ــی  ــ  امـ ــب هرگـ  ترسـ

 او دســـت مـــن گیـــرد

ــن  -5 ــب م ــر اترس  دیگ

ــافعب او شــد   ــون ش  چ

ــان  ــدوس گوی ــدوس ق  ق
 

ــاء  ــاای عشــــ  ربــــ

ــاای ــود  مامـــ  امـــ

ــاای  ــود را قربــ  او خــ

ــاای ــذای روحـــ  غـــ

 او کـــــرد  شـــــباای

ــویب  ــماایشـــ  آســـ

 کنـــــد اگابـــــاای 

 در قلـــــب ایمـــــاای

ــن عـــالب فـــاای    زیـ

ــاای ــات روحـــ  حیـــ

ــماای ــر  جســ  از مــ

ــاای  ــ  آسـ ــ م بـ  خیـ

ــاای  ــمک ثـــ  از هـــ

 در عـــــرش ربـــــاای

 کـــنب ثنـــا خـــواای  
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وجود من اامش را متبارک خواادجان من خداواد را متبارک بخوان  

    اوست سلطان تا ابد هللویـا

ا   ـاوست سلطان تا ابد هللوی

   د تا ابد هللویـاـداواـخ 

اوست سلطان و خداواد

وجود من اامش را متبارک خواادجان من خداواد را متبارک بخوان  
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 تـو  فـدای  مـن  هستی -1

ــی  ــنوم م ــدای ش ــو ا  ت

 من شد غذای تو جسب -2 

ــربت  ــی ش ــای ب ــن با  م

 من  ایـس ن ـگ  دـم -3 

 مــن خــدای مــن منجــی 

ــن درد -4  ــو دوایو  م  ت

 تـــو ادای و مـــن یـــند  

 من اشتـب درت خاک -5 

 نـم و سراوشتـت قـعش 
 

 تـو جـای   است من لبـق 

ــن راحــت ــو  ررــای م  ت

 من برای  شد  وـت  ونـخ

ــن راحــت ــو  ررــای م  ت

  نـم دایـف دیـش یکـل

ــن ــو ررــای راحــت م  ت

ــ  ــن را ــفای و م ــو ش  ت

ــن ررــای ــو راحــت م  ت

 ن ـم سرشت تـرخ ارـم

ــن راحــت ــو ررــای م  ت
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 است برد   تو خوان ک  دست  اینمرا  -1

 قــوی گــردان خداواــدا شــب و روز

  ک  حمد تو امود  اسـت زبان ما  -2

ــد   ــود  اگوی ــ  بیا ــا ک ــا ت  ببخش

  دو چشماای ک  الطاف تو دیداـد  -3

 ب  درک خـدمت همنـوع کـن بـاز    

 چرا  روح ما روشن کن ازخویش -4

ــرد  ــو گی ــیض ت ــ  ف ــرا  روح ک  چ
 

 است خورد  ازتو اعمت ک  جسمی هرآن 

 چـاالک و پیـروز   ب  خدمت کردات

 است اکنون شرح احساات سرود  هب

 ماــری و غفلــت اپویــد   ر  بــی

  دو گوش ما کـ  فرمااـت شـنیداد   

ــ  آوای ــن هــب    ب  آواز محبــت ک

 ک  هر دم اور بخشد بـیش از پـیش  

ــرد     ــ  امی ــد، هرگ ــا اب ــد ت  بماا
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 وسوســة دیــو چــون گشــت مــرا رهنمــون      -1
 

ــاحت   ــت از س ــد ذل ــ  ص ــرد ب ــرونک ــب ب  قدس
 

ــ ون    ــر دم فـ ــت باـ ــارگی گشـ ــواری و بیچـ  خـ
 

  در اثـــر یـــک خطـــا راـــ  بشـــد گواگـــون 
 

ــان     ــ  جاـ ــی اهـ ــد منجـ ــر شـ ــطة امـ  واسـ
 

ــان   ــایگای در امـ ــا جـ ــ  مـ ــلیبش بـ  داد صـ
 

 بــ  مــا آشــکار  دشــمنی دیــو دون گشــت    -2 
 

  شــد پــی آن تــا زاــد حیلــ  دیگــر بکــار       
 

 یـک صـلیب انـگ اسـت و عـار      بـ   گفت ب  ما یـک  
 

 کنـــد امیـــد هرگـــ  مـــدار تـــو را حمایـــت
 

 تـــا کـــ  بـــراایب دیـــو، باـــر یـــک از پیـــروان 
 

 کـــرد مســـیحا عطـــا فـــیض خـــدا رایگـــان
 

ــ    -3 ــر س ــا   أه ــان م ــود اگاب ــن و روح ب  ب و اب
 

ــا    ــد از خط ــا کنن ــا   حف ــان م ــر ج ــب خط  ه
 

ــا      ــان مـ ــوت ایمـ ــیح قـ ــوان مسـ ــت خـ  اعمـ
 

ــا     ــان م ــمج و درم ــ  و درد ع ــر را ــت با   اوس
 

ــی   ــ  لطــف و ســخا ز حــق رســد ب ــن هم ــان ای  گم
 

ــد در جَ   ــای ده ــدگی ج ــد بن ــ  کن ــر ک ــانه  ن
 

 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

95 

 

163 
 برکنـار  شـو شـر   و شـور  از ای جاـان   آرامو  خاموش -1

 

ــدا  ــا خ ــیح یکت ــد مس ــار   آی ــان در ااتظ ــع بم  خار
 

ــت از ــود  او برک ــاری ش ــد   ج ــت بن ــد اطاع  وار  بای
 

ــود -2 ــریب ب ــین   شاهنشــ  از م ــر زم  گشــت  مجســب ب
 

ـ   جسب و خون خویشـتن  در  کـ  مـؤمنین      خـود را ب
 

ــان  ــر زم ــدیب دارد ه ــن  تق ــ  از ای ــذایی ب ــود غ  اب
 

ــا بــ  -3 ــمان غوغ ــا  در آس ــور  پ ــ  ا ــرا ک ــا  زی  اوره
 

 ااتاـــا  از عـــالب بـــی تابـــد ســـوی دایـــای مـــا
 

ــکند ــروی دوزس بشـ ــا  ایـ ــاریکی رهـ ــا را ز تـ  مـ
 

ــروبین  -4 ــرافین و ک ــال   ص ــش ب ــترد  پیش ــا  گس  ه
 

 بگرفتـــ  روی خـــویش را  از هیبـــت درک حرـــور
 

 ا ـا، هللویـپیوست  حمد او کنان هللوی                                                          
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 مسیح ای من مخفـی خـدا   -1

 چ  از تو مااد اادر این جاان آن 

 ای مرد کام  ای مرد خـدا  -2 

ــی  ــع ب ــان توار ــو ه ــال ت  مث

 از آخور فقر تا ب  میخ و دار  -3 

 یک از ایناا دفتریست طوی  هر 

 اادر حیاتت فرزاـد ااسـان   -4 

 پی از آالم صلیب و هـب قبـر   
  

 

 مشــو از فکــرم آاــی تــو  جــدا 

  توان دل را تسلی است و جان را

 اســـب ع یـــ ت بـــود دلربـــا

ــی ــار شــیرین ب ــو رفت   همــال ت

ــری مســتعار  ــاری و قب ــاج خ   ت

 برای دردم مرهمی است جمیـ 

 مـان یـابیب در  از بار هر درد می

 همــی اشــینی بــر ســریر قــدر
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 انـدر شـب آخـر شـا  شـاه -1

 کرد بـا دسـتـاـا اـان را پار  می

 آاـگـ  شـکر کـرد و بـرکت داد

 بـخـوریـد ایـن را بـ  یـاد مـن

 

 

 

 

 ـاگردانشاـشـسـت  بـود بـیـن 

 (2( )کرد اگردان حارر میـشارـب)

 بـگیرید این تن من است گـفـت 

 (2( )یـادگار  مـن  بـمـااـد  تـا )

 بـعد از شام، برداشت پیال  را -2

 گـفـت ایـن پـیـال  در خون من

 را شما خورید  اان  این   تـر وقـه

 ظـاهـر خـواهـید کرد موت مرا

 

 

 

 

 را  ــة   عـاـدجـدیـد   الـیــپـ

 (2( )یـادگـار مـن  در  آیـنـد ) 

 یدـوشـا اـن پـیـالـ  را شـمـایـ

 ( 2( )ماـ د شـن بـاز آیـب اتـا م) 

 ان و پیال  را ـکی ارـی هـپ -3

 جرمـگردد م   میـآاگ  آن شخ

 د ـم  کنـکـی ایـن عزیـرا هـر

 دیـگـر خـواهـد بـود او گناکار 

 

 

 

 

 ـورد  اــاالیــق  اـ د  خـدا ـخـ

 ( 2( )یسیـون عـدن و در خـدر ب)

 ورد اـوشـد فـتـوای خـود راـخـ

 ( 2( )داــاک خـآن حـرـور پدر )
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ای ای تو ای شا  شاهان شایست  منجی شایست 

 ای خداواد قدیر شا  جمل منجی شایست 

 خدای مقدس تو ای شا  شاهان تویی قدوس

 خدای مقدس خداواد قدیر شا  جمل

 عیسی خداوادم تو ای شا  شاهان خداوادم

 عیسی خداوادم خدای خدایان شا  جمل
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 قطر  از صلیب قطر  عیسی خون -1

 راـگ خشـب   زدایـد  قرم  مـی  راگ
 

 مـن  عصیاااای چکد بر روی می 

 مـن  دردهای و درماای یـب  ـرا
 

 بندگردان
 شـادم  شادم شاد شاد هللویا هللویا)
 

 خود بردوش کشد خست  می خست  -2

ــر  ــر س ــاری ب ــاج خ ــرد  ت  اش افس
  

ــب آزادم  ربّ  ــرد  ز غ ــرا ک  2(م
 

 مـن  دایای  غب ز ینـسنگ چوب

 مـن  عیسـای  تا ک  دااب مار آن
 

 بندگردان

 صـلیب  راـ   پـی  آخر ک  شادم -3

ــر خــود ســوم روز ــود خــالی قب  ام
 

 مـن  مـأوای  و منجـی  یگاا  آن 

 یک اص  شادیاای من این باشد
 

 بندگردان
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 د  باـــــرم ای خداواـــــد ایـــــن اـــــان -1
 

 چنـــــان کـــــ  دادی باـــــر شـــــاگردان
 

ــت   ــب توســـ ــااب در طلـــ ــیحا جـــ  مســـ
 

 منبــــع حیــــات روحــــب تشــــن  اســــت
 

 تــــو باــــرم حقیقــــت را کــــن عیــــان  -2
 

ــاگردان  ــر شــ ــردی باــ ــ  کــ ــان کــ  چنــ
 

 آاگــــ  شــــود پــــار  هــــر قیــــد و بنــــد
 

ــد    ــت ای خداواــ ــواهب یافــ ــی خــ  آرامــ
 

ــاگردان     -3 ــون شـ ــیب چـ ــرا د  تعلـ ــو مـ  تـ
 

 ام کـــــردی رخشـــــان تـــــا در زاـــــدگی
 

ــان     ــ  پایـ ــد بـ ــرم رسـ ــگ عمـ ــون جنـ  چـ
 

ــان  ــوب جــ ــد  محبــ ــو را زاــ ــنب تــ  بیــ
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 ت م ید فرماـمت، عشقـدر ما هم  ز رح  لیث پاک یکتاـت، تثـبـسرچشمة مح -1

 آاجا صحبت ازتوست، باشدباشت هرجاک   توستوا  اعمت ازگازتوست، هر محبت اص 

 کردی ب  ما عنایت، شکرت ز دل مسیحا  بتـحـذت مـت، از لـایـاا یـادراک ب -2

 ها ة بدیـلـمـا ، از جـو آگـما تـا را اـم  هر طرف چا   اشد بـبن را ،ـدر ایـداایب اا

 تن شداد این دو، همچون تو با کلیسا یک  بت توـدر محـو، ااـت تـاینک ز رحم -3

   تو داای، بر عشقشان بیف اـ  کـگوا آن  واایـری و جـیـی، در پـااـدگـدر طی زا

 ها کن تو دل در فقر و تنگدستی، ا دیک  در روزگار سختی، در درد و تیر  بختی -4

 ی، بپذیر شکر ما راـربااـاـطف و مـاز ل  یـااـادمـام شـی، ایـرااـامـن کـیـدر ع

 یات با تو زیباـد، حـبخشا ک  در تو ماان  دو کنون خداواد، در تو شداد پیواد این -5

 یق د  خدایاـوفـسلد آن، تـج  موت اگ  مان، پیمان ب  قیمت جانـیـبستند با تو پ
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 !در کلیسا اشاط و سرور است -1

 هــب بــا ســرایند مــی انیســقد 

 ارگی بـ  سـنب    مخمورچشب  

 شمشاد و اسرین یار گردید  -2

ــان کشــید  صــف متحــد   محب

 خـاک  بر عیش بار تقدیی این 

 یـخدائ جیاازدو چون هست -3

 او شـد  آن این و ایـن آن  یعنی 

 کــامراای ایــن خــواهب از خــدا 
 

 !است اور ز دل پر عق  بندان و 

  متـواَ  گشـت   با مشـتری  زهر 

ــدلیب  ــد عن ــدم آم ــ   هم  گ

 ارغوان خوااد  برالل  تحسـین  

 و تمجیـد یـ دان   بار تسـبیح 

 ز افـمک  مـا  منجـی  رسـد  می

 دو جـدائی  آن در بـین  ایست

 این جان او شد  آن یکی جسب و

 ! جــاوداای جاــان ااــدر باشــد
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 گریخت روز این روح خواهد یک-1

 روز کــنب قیــام ای خــوش آن 
 

 گسـیخت  خواهـد  عمر مفتول 

ــرم در ــان قصــر شــا  گی  مک
 

 بندگردان

ــد او  ــواهب دیـ ــ را خـ  رو  روبـ
 

ــای -2 ــردد  بن ــر گ ــراب عم  خ

ــ ل دارد ــن منــ ــدای مــ  خــ
 

ــیض او   ــدم ف ــویب رهاا  (2)گ
 

 دیگــران بــ  خــواب  چــو روم

ــر ــود در قص ــرای خ ــن ب  م
 

 بندگردان

 ااــان گــردد عمــر خورشــید -3

 شـــود رارـــی مـــن از اســتاد 
 

ــرون  ــن روم بی ــان از ای  جا

ــ د در ــود ا ــأوی خ ــد م  ده
 

 بندگردان

ــر دارم -4 ــ  اظـــ  او روی بـــ

ــون ــذرد چـ ــام بگـ ــن ایـ  مـ
 

 ســـوی او بـــ  روم خـــواهب 

 مـــن پیغـــام بـــدو رســـد
 

 بندگردان
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 قیـام کرد گان اـوبـر او همـچو کیست  عیسی  شکو  جمل و  گوید  آسمان -1

 بندگردان                                                          

ــتب   اشین برة تخت هستی،  تو   ابـد تـا ) ــو را پرس ــب و ت ــو زا ــ دت زاا  2(ا
  
 اجـات ااسـاااا   باـر  او فدیـ  گشـت     خداواـدم زیـبایی   کنـب  اعـمم -2

 بندگردان                                                           
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 همرا  توسـت  ای روح خدا  باششاد -1

 بسپار ب  او هـردرد و غـب در توسـت   

 چون دوست تو آخـر   روح  ای  شادباش

 توسـت   خدا هادی ای روح  باششاد -2

 مگــــذار امیــــد و اعتبــــار تــــو

 باد و موج هنـوز   چون  روح  ای  شادباش

 شود ا دیک  روز آن  روح  ای  شادباش -3

ــرس  ــ  ت ــ  ک ــا رود  آاگ ــب از م  و غ

 گذشت غب و  درد  چون  روح  ای  شادباش
 

-

- 

 کـــن تحمـــ  صـــلیب راـــ  و درد 

ــرد    ــا اک ــی جف ــا ک ــ  او ب ــرا ک  زی

ــی ــرد  م ــن اب ــان ای ــد خــوش پای  کن

 درپـیش   کرد  ک   همچون گیرد  دستت

 ترکت کنـد اـ  در کـب اـ  در بـیش      

ــویش    ــا  خ ــان ش ــد فرم ــاد آورا  ی

ــاودان   ــا ج ــا مســیح باشــیب ت ــا ب  م

ــود روان   ــو شــ ــت مملــ  از محبــ

ــادمان   ــروز و شـ ــنب پیـ ــرا بیـ   تـ
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ــن -1 ــا مــ ــریبب اینجــ  غــ

 ام منجـــــی اســــت مســــیح

ــین ــت در زمـــــ  حقیقـــــ

ــا در ــت آاجــ ــ ت هســ  عــ

 غربــــت ایـــن  در باشـــب  -2

ــتب ــت در هســـــ  تجربـــــ

ــی ــ  ولـــ ــک  راـــ  مشـــ

 منـــــ ل بـــــ  زود رســـــب

 اـــــدارم پـــــی گلـــــ  -3

 اــــــدارم دایــــــا کــــــ 

 دارد عاـــــــد مســـــــیحب

 گـــــذارد تخـــــتب بـــــ 

 

ــب  ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــود ــ  بـــ ــت و راـــ  محنـــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــ  رود  دل از جملــــــــــــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ

ــ  ــتش بـــ ــارد راســـ  گمـــ

ــب ــن عرشـــــــ  وطـــــــ
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 شــار خــدا مــأوای مــن  -1

 پایــان کــی بــود راجــب را؟ 

ــود  -2  ــاکناات آس ــد س  اا

 من لگـــــ  ســـــماویب 

 چرا باشـب دچـار غـب؟    -3 

ــد   ــت در م ــتجن  اظر اس

 مــأوای مــنشــار خــدا  -4

 پی تمـام شـود راـ  مـن     
  

ــت    ــت اام ــ  اس ــ  ع ی  چ

  در تـــو شـــوم راحـــت  

  از بنــــد غــــب راحــــت

  مایـــ  شـــوم ســـویت  

 در زحمـــتیـــا از مـــر  

ــت ــدان مملکـــ  جاویـــ

 جـــااب هســـت مشـــتاقت

ــت  ــت ممقاتــــ   وقــــ
 

 
176 
 

ــلطان  -1 ــدا س ــد خ  باش

ــد   ــا گوییـ ــد و ثنـ  حمـ

 فراز صوتت فراز قلبت ب  ب  

 عیسی منجی شا  است -2

ــا    ــت م ــ شس ــا را لک  ه

 فراز صوتت فراز قلبت ب  ب  

 شــادان شــو بــا امیــد -3

ــرد   ــتااش را بــ  دوســ

 صغا کنیب شـادان شـویب  ا 
 

 مدحش کنیـد بـ  جـان    

ــدان ــا جاویــ   او را تــ

  شادان شو گویمت شادان

ــان  ــ  او ایمــ   آور بــ

 شــد ســوی آســمان  

 شادان شو گویمت شادان

ــد عیســی حکمــران  آی

ــان   ــد وطنش ــ  جاوی   ب

  صوت ملک صور رحمان
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ــاال  -1 ــالب بــ ــت عــ   هســ

ــدا  ــد خـــ ــرم کنـــ  کـــ

ــان  ــت حمدشـ ــیرین اسـ  شـ

ــی ــاودان مــ ــد جــ  خواانــ

ــانرس  در -2  خشااشـــــــ

ــان  ــت محبتشــــ  هســــ

 چـــو مـــا رویـــب آاجـــا   

 خیـــــــ د از روی مـــــــا

ــا -3 ــر آن دایـ ــت بـ  خوبسـ

 بــــــ  عــــــالب بــــــاال

ــا  آزادی  از گنــــــــــــ

ــ  و دل ــ  میــ ــادی بــ  شــ

 

ــن خـــــوش  ــر از ایـــ  تـــ

 بــــــــر مــــــــؤمنین 

 بـــ  منجـــی و شاهشـــان  

ــؤمنین  آن مــــــــــــــ

 اـــــــوراای هســـــــت 

ــماای  آســــــــــــــــ

ــی ــری مــ ــابیب افســ  را یــ

 شــــــــــــــــــادماای

 رو آوریـــــــــــــــــب

ــاریب ــک ایــــــ  شــــــ

 کنــــیب از هــــادی طلــــب

ــب  ــان آریــــــ  ایمــــــ
 

 

178 
  تو ای روح ار گذر کردی ب  افمک -1

ــرواز   ــ  پ ــد رســتیب ــدی از قی  آم

 است باک چ  تن این شد فرسود  اگر -2 

 ا  مـا را زیـن جـدایی بـاک باشـد     

 همان پیواد پیشین استوار است -3 

 دادی همچـو عیسـی پادشـاهی   تو  

 مسیحا جان ما را فدی  داد  است -4

 حــریب قــدس ایــ د پایگــا  اســت 
  

 رها کردی ب  یـاران خطـ  خـاک    

  در زادان تـن بـر خـود شکسـتی    

  است  خاک کآن ز ک  باید داد قرری

  ک  دل ز اادو  خـاکی پـاک باشـد   

 همان پیمان دیرین برقـرار اسـت  

 ب  پـای تخـت شـاهی جایگـاهی    

 اسـت  داد  هدی  این خود همراهانب  

  عبیر و مشک اادر جایگـا  اسـت  
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 داوادـح خـیـسـروان مـیـپ -1

 اختمفات دایا در آن ایست

 از فقیر و غنی، بند ، سرور 

 ک  از هر دری گشت اومیدهر
 

 

 

 

 

 از یکی شار و یک شا  داراد

  فخری از یک ا اد و زبان ایست

 جمل  با هب یکی چون برادر

  گردید رفت آاجا اگر، شاد 
 

 گرچ  آغاز آن در جاان است -2

 لیک تا جاودان پایدار است

  کار باید صمیماا  از دل

 الب ایست یعنی آاجا ک  دیگر
 

 

 

 

 

  هب ب  اطراف آن دشمنان است

  و دائب ب  کار استرو ب  مقصود  

 تا شود شار موعود کام 

 اال  و ماتب و موت و غب ایست 

  
  ماربان اشک چشمان ای د -3

 باشد آاجا جمل خداواد

  ایست آاجا شب تار و ظلمت

  هرچ  باشد در آاجای پاک است
 

 

 

 

 

 پاک گردااد از روی ایشان

  او پدر دیگران همچو فرزاد

 هست اور درخشان رحمت

  افرازان ب  خاک استسرگردن 
 

  شخ  ااپاک و کاذب بدآاجای -4

 دالن است اجـتـمـاع شـکسـت 

  انـرستـپ روی حـقیقـت  ـب در

  اییدـیـد، بــاشــاز و آزاد بــب
 

 

 

 

 

  پایر  ادارد ک  بناد یکی 

  هرکی آاجا بود شادمان است

 انـایــاوفــن بـیـدان امـاهـش

  دفرصت است این، غنیمت شماری
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ــما  -1 ــمل سـ ــکو  و جـ ــین شـ  بـ

ــین  ــن چنـ ــود  او ایـ ــد  فرمـ  وعـ
 

ــرا    ــیب آن س ــان بین ــض ایم  مح

 دهــد مــا را خلــد بــرین    تــا
 

 بندگردان

ــمان   ــت آســـ ــ  زیباســـ  چـــ

ــمان   ــت آســـ ــ  زیباســـ  چـــ
 

 حمــد و تجلیــ  و شــکرش کنــیب -2

ــا   ــر مـ ــدر باـ ــدای پـ ــون خـ  چـ

 

 فـــار  از اشـــک و درد و فغـــان 

 کــ  بــر  بــود اــور آن    چــون
 

ــب  ــا حرـــورش رویـ ــا دعاهـ  بـ

ــی ــدا   ب ــر را ف ــرد پس ــك ک  دری
 

 بندگردان

ــود    -3 ــی ام ــیض عظیم ــ  ف  و  چ

 کـــران بـــیبنگـــر ایـــن رحمـــت 
 

ــب را زدود    ــا  دلــ ــر گنــ  هــ

 خوااـــد  از هـــر اـــ اد و زبـــان
 

 بندگردان

 کــ  ســاکن شــویب در ســما چــون -4

 وان مســیح منجــی و شــا  ایــک   
 

ــا    ــود ار  مـ ــ ت بـ ــاج عـ  تـ

ــریک    ــرودها ش ــدر س ــد اا  باش
 

 بندگردان

 
181 

(2( )چشمان قلبب را بگشا، چشمان قلبب بگشا تا تو را بینب، تا تو را بینب)

آسمان، اور رویت درخشان، مار و قوت از توست، در جمل

 تو هستی، قدوس قدوس قدوس

 قدوس قدوس قدوس

 قدوس قدوس قدوس، چشمااب بگشا
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 دگر اباشد  غب و درد  ک  آید روزی-1

 سما در آن ساح  طم  در شادمااب
 

 دگر ای گریان  چشمی ابر بی و صاف  آسمان 

 روز خـــدا بـــ  دل دهـــد جـــم
 

 بندگردان

 عیسای خود ببینب روزمبارکیست

 اجات داد جان مرا در مقام کبریـا 
 

 الب ای بیماری ای غب وای  اادو  ای- 2

 ک  بارم برد  جفا عیسی ا دشاهب
 

 اصیبب من در ر  آن راهب خداکن ای 

 روز خـــدا بـــ  دل دهـــد جـــم
 

 ام تــا ابــد مکــااب پایــان جــدایی 

 روز خـــدا بـــ  دل دهـــد جـــم
 

 بندگردان

 

183 
 پـر جملـب   امیـد  عیسی -1

ــات وار  ــک اج ــدا مل  خ

 

 رهبـرم  او باشـد  آسـمان  ب  ---

ــود ــرا شســت  روحــب مول  م
 

 بندگردان

 هسـتب  شـاهد  آخـر  دم تـا 

 هسـتب  شـاهد  آخـر  دم تـا 

 

 سرود خوااب اویب تسلیب -2

ــتگااش ــ ول فرش ــد ا  کنن

 

 ســـــرایب را او محبـــــت 

 ســـــرایب را او محبـــــت

 

ــارم در ــا ااتظ ــد او ت  زود آی

ــام ــر پی ــیض و ما ــد ف  آورا
 

 بندگردان

 چون مطیعب دارم آرامش -3

 او بازگشـــت در ااتظـــار

 

 مسرورم و شاد خود منجی در 

ــرق ــت غ ــیض در محب  او ف
 

 بندگردان
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ــما  -1 ــروز باشـــد حـــول سـ ــرم امـ  فکـــر و ذکـ

 

 ســـــــرزمین زیبـــــــای بـــــــاال  
 

 چــــون کنــــار مســــیح بایســــتب در آاجــــا  
 

ــدا  ــد خـــ ــمل را بخشـــ ــاج جـــ   تـــ
                                                  
 بندگردان                                          

 جـــــمل را بخشـــــد  تـــــاج اـــــاپ مردة 
 

ــد  ــان رســ ــ  پایــ ــرم بــ  وقتــــی عمــ
 

 راحــــت و شــــادمان در جمــــع مــــؤمنین    
 

  ســــــرایب دور ز راــــــ  زمــــــین   
  

ــا  -2 ــد  بـ ــنب جـ ــا کـ ــا دعاهـ ــد در دایـ  و جاـ
 

ـ     امطیـــــع حکـــــب منجـــــی مــــ
 

ــاال   ــورش روم آن بــ ــ  حرــ ــی بــ ــا وقتــ  تــ
 

ــدا  ــد خـــ ــمل را بخشـــ ــاج جـــ  تـــ
 

 بندگردان                                                        

ــون رُ   -3 ــروری چ ــد و س ــ  وج ــنب چ ــش را بی  خ
 

 خـــــود را تقـــــدیب منجـــــی کـــــنب
 

ــی    ــر بــ ــاداش و اجــ ــد پــ ــا او بخشــ  ااتاــ
 

ــدا   ــد خـــ ــمل را بخشـــ ــاج جـــ   تـــ
 

 بندگردان                                                         
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 عـالمی  منجی تو مسیح ای -1

 سرگردان بـودیب  گوسفندانما 
 

 مـا  ایکـوی  شبان هستی تو ----

 (2)مـا  بـرای  از آمدی تو ک 
 

 بندگردان
ــد دســت ــد شــادی، ب ای  کنی

 هستیب منتظر ،تیبـهس منتظر
 

 هسـتی  عـالب  گوید لبیکت -2

 تا ک  تو باشی اوری در جاـان 
 

 تـماس منجی  مسیح ک  زیرا ----

 ماسـت تـازة   حیـات  او چون
 

 مـا  میـان  در برگـردی  تو ک 

 (2)تـو  اور در باشیب هب ما ات
 

 بندگردان
 بشکند را ظلمت آید سیحم -3

 شکندـب را متـظل دـآی مسیح
 

 عـالب  در اباشـد  ظلمتـی  تا ----

 (2)عالب در روشنایی بخشد تا
 

 بندگردان
 

186 

ــو   -1 ــدایا روم را  ت ــن خ ــدد ک  م

ــر  ــت خط ــ  وق ــردان ب ــرم بگ  دلی

 اگر آزمـایش بیایـد بـ  پـیش      -2

ــی ــتب و ب ــ  تناــایی ار اف  کســی ب

 زمــاای کــ  آرامــب آزاد و شــاد  -3

 ج  این ایست از باـرکی  ک  شادی

 تکلیف و کار است سخت زماای ک  -4

 ببخشــا کــ  ســختی و راــ  و الــب

 دااب ک  ایکوسـت آن کنب آاچ  -5

 سـپی مـن ل آیـب چو فـرزاد تو 

ــو   ــ  دلخــوا  ت ــدگاای ب  کــنب زا

 ک  با مار تـو، عمـر آرم بـ  سـر    

 خویش و ایروی ب  من عق  عطا کن 

 تو را چون ک  دارم اخواهب کسـی 

 ببخشا ک  هر دم کنب از تـو یـاد   

 بفامد ک  تو دوست داری و بـی 

 مــرا عاقــ  و شــاد و خــرم بــدار

ـ   وش تحمـ  کـنب  برای کسان خ

 ک  خوش کودکت باشب اادر جاان

 شـوم جـاودان یـار دلـبنـد تـو
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 با خـود ببـر اسـب عیسـی     -1

ــد آن   ــد ش ــو را خواه ــرا ت  زی
 

ــــای ف    ن و غــبـد حـــرزا

ــلی ــدر تســ ــاتب ااــ  مــ
 

 بندگردان
ــام ــ  او اــ ــیرین چــ  شــ

ــام ــ  او اــ ــیرین چــ  شــ
 

ــادان  ــای زان شـ ــا دلاـ  مـ

ــادان ــای زان شـ ــا دلاـ  مـ
 

 
 عیسـی  اسـب  ببـر  خـود  با -2

ــی ــود م ــک ش ــو کم ــون ت  چ
 

  
ــون ــپر چ ــ  س ــر ب ــر ه  خط

ــت ــد امتحااــ ــر آیــ  بــ
 

 بندگردان
ــرا -3 ــب آن بس ــب اس  را اعظ

ــی ــا پ ــر خــودت ب ــام ب  وی ا
 

 را غـــب هـــر بـــود مـــرهب 

ــع ــود دافـ ــر بـ ــبّ هـ  را هـ
 

 بندگردان
 سـاجد  شـو  عیسی اسب ب  -4

 طــی شــود همــی ســفر چــون
 

 راکـــع شـــو حرـــورش در 

 شـافع خـوان شـو بـ      سپاس
 

 بندگردان
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 آید داماد می

 اینست امید مـا امیـد عظـیب   

 ای ایمااــداران آمــاد  بشــوید

ــد    ــا کنی ــید دع ــدار باش  بی

ــد دزد  ــاد ماان ــ  دام  چــون ک
  

ــی    ــیح مـ ــ  مسـ ــد کـ  آیـ

 آمـــــــادة دیـــــــداش 

 در مســــــیح بماایــــــد 

ــی ــرزد  مـــ ــد ســـ  آیـــ
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 ای مظاـــر لطـــف خـــدا -1

 روح خـــدا عـــین خـــدا  

 ای دوست از جـان باتـرم   -2

 مرحمـــت بـــاش یـــاورم از

 فرمــودی ســوی مــن بیــا -3

 بـــ  درگاهـــت بـــا التجـــا

 عیسی تویی تکیـ  گـاهب   -4

ــایب  ــد پاهـ ــد لغ یـ  اخواهـ

ــویی   -5 ــر ت ــویی آخ  اول ت

ــویی   ــاهر ت ــویی ط ــب ت  طی
 

ــدا    ---- ــور خ ــیح پ ــی مس  عیس

 مـــن آمـــدم قبـــول فرمـــا 

 پنــا  و مرــطرم   مــن بــی 

 مـــن آمـــدم قبـــول فرمـــا

 تــا آرامــی بخشــب تــو را    

 فرمـــامـــن آمـــدم قبـــول 

ــواهب   ــو را خ ــویب ت ــو را ج  ت

 مـــن آمـــدم قبـــول فرمـــا

ــویی    ــاهر ت ــویی ظ ــاطن ت  ب

 مـــن آمـــدم قبـــول فرمـــا
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 مؤمنــان ای آاکــ  بــر مســیحید -1

ــدارد   ــان ا ــد  امک ــودن یا وع  ام

 مترس من با توام مشو پریشـان  -2

 شــوم کــنب تقویــت حافظــت مــی 

 اگر آتشین است تـو را امتحـان   -3

 ااپاکـت را اش کند پاک قلـب   شعل  

 دارد عیسی امید می کی ک  برهر -4

 هرگ  اخـواهمش کـردن فرامـوش    
 

ــب  ــی محک ــان دارد اساس  ایماات

ــ  بر ــر از آاچ ــود   ت ــانربّام  ت

 هسـتب و ااصـرت هـان    خدای تو

 بلندت خواهب کرد با دست احسان

ــق ــاملب توفی ــود ک ــبان ش  پاس

 گ  تو شوی چون طـمی تابـان  آا

 دشـمنان    ب منسپرد  اخواهمش

 هیجــان   بــ آیــد جاــنب گرچــ 
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 در چنین جای مقدس این را یقین دان  ای د ـا آمـر دعـاـو از بـ  تـای ک -1

 انـود از روی ایمـر بـا را گـرو مـع  ودـنـش یـرد، مـگـا ا میـجی مـنـم

 ب ز رحمت عاد و پیمانـا شما بستـب    خود فرمود  ما را ای محبانـک ونـچ

 دـیــدااـرا بــم   بــکـــح      اایدـمـا بـد و وفـاـر در عــگ     

 دانـــوج   و ب ـــلــق  اــب      دــیــوااــخــب را ــم  امــا      

 ااب هر دعا را ا د ی دانـرس یـم      کنب هر مشکلی را ح  و آسان می     

 انـحـبـس یّـول حـد قبـتـا افـت  رز دعا را ابن خدا یاد ب  ما داد ـط -2

 خوااد زود یابد جواب از فر  رحمان  هر ک  خدا را با دل و جان، قلب و زبان

 ود را بریب ا د سبب سازـاجت خـح  راز ردیـب و هبـحد گـیا تا متـی بـپ

 یــداا را   اـــم ت ـــاجـــح    یـااـدر روحـپ ای   بـیـویــگ      

 انـــاهــــش   ا  ــــش   ای     یــوااــخ  را  ا ــم ن ــاطــب      

 کن عطا ما را از احسان روح ایمان    ا را رهان از افی شیطانـادرا مـق     
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ــا شــادی ســراییب  ــدا ایکوســت ب  خ

 خـــدا ایکوســـت شـــکی اـــداریب

ــتش   ــاد آرم محبـ ــ  یـ ــون بـ  چـ

 رایبـست بـا هـج  لبشـق در  ون ـچ
   

ــوییب    ــدش گ ــت حم ــدا ایکوس  خ

ــین  ــدا ایکوســـت یقـ ــبخـ  داریـ

 رقصب می   ادیـش  از دـگوی حمد  قلبب

 ســــویش روم بــــا اشــــتیاق  
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ــی     دو روزة -1 ــر آب ــش ب ــون اق ــد  چ ــرم، ش  عم
 

ــو   ش ز بصــر شــد چــو ســرابی ا جــا و  هــر جل
 

ــ در هر  ــا بیببینـــ چـ  خرابـــی و ســـته فنـ
 

ــا بقــا کــ  ای آن   (2)بــاش مــا پالــوی تــو بــود ب
 

ــدت آ -2 ــواهب  در شــ ــو بخــ ــور تــ  الم حرــ
 

ــة  ــیاز وسوسـ ــ د افـ ــ  اـ ــاهب بـ ــو پنـ  تـ
 

 ؟راهـــب جـــ  تـــو کـــ  بـــود راســـت اماینـــدة 
 

  (2)رم پالــوی مــا بــاشکَــ ربّای   خـوب و بــد  در                                                     
 

 ی باک ز دشـمن بـودم گـر تـو شـوی دوسـت      ک  -3 
 

 روسـت؟  تـرس حـواد  بـودم گـر بـ  تـوام       یک 
 

 چـ  ایکوسـت   در اـ د تـو گـر عمـر بـ  سـر رفـت         
 

 (2)اشـا بـم الویـا پـدور و بی مشو تـدوس   ای
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ــین  ــامی زمــــ  ای تمــــ

 کارهــای عظــیب و جملــش   

 چـــون او عظـــیب اســـت  

 شـــــــادی    کنیــــــد
 

 خداواـــــد را بســـــرایید  

 بــ  مــردم بــازگو کنیــد   را 

ــش   ــوت و جملـــــ  قـــــ

 کند خـــداواد سلطنـت مــی
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 ای ک  اکنون در دعـایی  -1

ــر ــی گ ــاهش برآی ــ  درگ  ب
 

 دم با خدایی ان ک  ایند 

 جا  و غفلت را زدایی
 

 او ببخشد هـر عطایـی

 ایـــازی هـــا بـــیباراال -2

ــوازی  ــد  اـ ــادل و بنـ  عـ
 

 تو پنا  و چـار  سـازی   

ــازی  ــرا از مج ــب مب  ه
 

 ان را راهنماییـهـرگم

ــاای   -3 ــیحا مارب ــو مس  ت

ــب   ــا حک ــر دل م ــی  ب  راا
 

ــباای   ــا را ش ــة م  جمل

 تـو دااـی   مقصد مـا را 
 

 گر چ  خود اادر سمایی

 این دعا کن گوش خود بر -4

 دین مـا را خـود عطـا کـن    
 

ــن   ــا دوا ک  درد روح م

 حاجــت مــا را روا کــن
 

 قــادر قـدرت اـمـایی
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 اگر روز من اگر شب من صرف خدمت خداواد شـود -1

  (2)نبـت مـنفعـم یـب( کنی )مم ـغ

 خدمت خداواد شـوداگر جان من اگر مال من صرف  -2

  (2)نبـت مـمنفع بـی( کنی )مم ـغ

 اگر قوم من اگرخویش من مرا رد کنند مرا ترک کنند -3

  (2)نبـت مـمنفع بـی( کنی )غـمم 
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 عیسی راما است دوست چ  هان-1

ــ  ــب امـ ــ  طلـ ــد کـ  اییببایـ

ــب  ــ  و غ ــ  را ــاد  چ ــای زی  ه

 خـــواهیب رو کـــ  امـــی از آن

ــب  -2 ــات داریـ ــر تجربیـ  اگـ

 مــا را چــ  دلتنگــی بــریب   

 آیـــا کســـی باشـــد چـــو او

 عیســـی بدااـــد رـــعف مـــا

ــی -3 ــعیفیب جملگ  خســت  ر

ــود   ــا بـ ــا  مـ ــی پنـ  عیسـ

ــود   ــأخیر ش ــ  ت ــواب ارچ  ج

ــا  ــت او مــ ــ  رأفــ  در ظــ
 

ــ    ــرد  راـ ــ  بـ ــا  کـ ــای مـ  هـ

ــ  از هر ــا  چیــ ــق در دعــ  حــ

ــا   ــر مـــ ــوم آورد  بـــ  هجـــ

ــا  چهر ــق در دعــ ــ  از حــ  یــ

 جــــا زحمــــت در هراگــــر 

ـــا   ـــ دش در دعــ ـــ  ا  جـمـل

ــا    ــب مــ ــردارد غــ ــا بــ  تــ

 آریـــــب اـــــ دش در دعـــــا 

ــا   ــار فکرهـــ ــر بـــ  در زیـــ

 آریـــــب اـــــ دش در دعـــــا 

ــی  ــرار مـ ــا   اصـ ــن در دعـ  کـ

ــی آرام را  ــابیب همـــــ  یـــــ
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ــو  ــان محبــــت تــ  پــــدر جــ

 بـــدون تـــو حیـــات چـــ  بـــود

ــود  ــد خـ ــرا فرزاـ ــدی مـ  خوااـ

 اکنــــی تــــرک خداواــــدم  

 هستی ا بادتوپادش قدوست حمدبراام)
 

ــدااب    ــت ا ــیب اس ــدر عظ  آاق

 ای خداواــــــــــــــــدم

 دهــــی هــــر روز محبتــــت

ــتی   ــن هس ــدر م ــو پ ــون ت  چ

ــویی   ــا ت ــاب ربّتنا  (2()االرب
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 وقت دعـا، وقـت دعـا    -1

ــر ــادم ب ــوت کن ــدر دع  پ

ــتب  ــرق درد و محن ــر غ  گ

ــا   ــردم ره ــان گ  از امتح

 وقت دعـا، وقـت دعـا    -2

 ودود  ربّبــــر درگــــ  

ــب   ــن طل ــایب م  از او ام

ــوم از  ــت ش ــا راح  درده

 وقت دعا، وقـت دعـا   -3

ــت آخــر در رســد ــا وق  ت

 این جسـب خـاکی افکـنب   

ــدس او   ــور ق ــدر حر  اا
 

ــدا   ---- ــا ج ــازد از دای ــ  س  ک

ــازد روا  ــاجتب سـ ــا حـ  تـ

 راحــت بــود آن دم مــرا  

ــت  ــا  در وقت ــت دع  ای وق

 عررــب رســد ســوی ســما

ــا  ــذیر و رهنمـ ــ  پـ  توبـ

 تا فـیض خـود سـازد عطـا    

ــت  ــا  در وقت ــت دع  ای وق

ــرا  ــلی د  مـ ــی تسـ  باشـ

ــما   ــد از س ــی آی ــا منج  ی

 فــاای شــود غــرق بقــا   

ــا   ــت دع ــود وق ــ  ش  کام
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ـ    جنگـیب   سربازان عیسـی ب

 پیش رویب هر روز  در ایمـان 

ــرازیب ــ  را براف  مشــع  ااجی

ــیش  ــ  پــ ــرادر بــ  ای بــ

ــرازیب ــ  را براف  مشــع  ااجی

 

 یطان را در هب کوبیبایروهای ش 

ــ  ــ  قلع  هــای دشــمنان برعلی

 در دایای تاریک اور بیافشـاایب 

 تــو ای خـــواهر بــ  پـــیش  

 در دایای تاریک اور بیافشـاایب 
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 ب  ا د پاک ی دان شو تو خاموش -1

ــو را آرام بخشــد  ــان ت ــا ج ــ  ت  ک

ــدگاای  -2 ــمی زا ــان ب ــو طوف  چ

 خوان خداواـد  دعا می دم در در آن

 قلب ریشـت  دعا بخشد توان بر -3

 شود ااـدو  و غـب یکسـر فـراری    

 ز مار او چو دل سرشـار گـردد   -4

 اگر هسـتی بـ  قیـد غـب گرفتـار     

 سوی عیسی دعا کن تا ک  یابی -5

ــو ــاوداای   ت ــات ج ــی حی  ای عیس

 عدد بـاد  تو را حمد و سپاس بی -6

ــا را    ــرز دع ــوختی ط ــا آم ــ  م  ب
 

 امــا دایــا و هســتی را فرامــوش  

 ات را کـام بخشـد    دیـد   غب   دل

 تو را سـازد از ایـن دایـا فغـاای     

 ز جان و دل بـدو بنمـای پیواـد    

 د شــادمان قلــب پریشــت امایــ

 اگر یکـدم بـ  یـ دان روی آری    

 همی آسان بـ  دایـا کـار گـردد     

 دعا کن تا شـود شـادی پدیـدار    

ــابی    ــ  کامی ــادی و اص  از او ش

ـ   جــ  در تــو اباشــد زاــدگاای   ب

 ک  جان ما ز محنـت کـردی آزاد   

 ک  بستاییب بـ  اـام تـو خـدا را    
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 (2()حافا جان من،تویی غمخوار من   عیسی منجی من، شبان ایکوی من      ) -1

 (2()من، تو مددکار من، تویی آن صخرة استوار من تویی یاور)

 (2()تو فرو  جاان، آب حیات و زمان          تـو اَزَلـی هستی، اَبدی، جاودان)  -2

 (2()تویی یاور من، تو مددکار من، تویی آن صخرة استوارمن)
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 ای خداواــد و معبــود مــن -1

 تـو ابـود کسـی کارسـاز    ج  
 

ــن   ــجود م ــة روح و مس  قبل

ــواز  ــو دلن ــام ت ــ  پیغ  جمل
 

 قوت از تست اصرت از تو

 تا ب  یـاد تـو در سـاختب    -2

 دل هم  ملک خا  تـو شـد  
 

 خااــ  از غیـــر پـــرداختب  

 سپاس تـو شـد  رهن   جان ب
 

 قوت از تست اصرت از تو

 فیض روحب ببخشا مـدام   -3

ــ  دور دار  ــر گن ــتب از ه  دس
 

 هر صبح و شـام   کن ب یاریب 

ــاز و ــااعب سـ ــرور قـ  مسـ
 

 قوت از تست اصرت از تو

 تا گذاریب ایـن مـا و مـن    -4

 بــر بــد و ایــک یــاور شــویب
 

 چون یکی روح در چند تـن  

 ماربان چـون بـرادر شـویب   
 

 قوت از تست اصرت از تو
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 ک  با تو کی چون اخواهب یاری از -1

 را کــی چیــ  و هــی  اترســب هــی 

 کـ   تـر زآن  همی محفوظ ب  دست تو

ــ د  -2 ــد ای ــر فرزا ــد از خط  اترس

 بــ  تــو مــا سراوســت خویشــتن را

ــاقی   ــا اتفـ ــت مـ ــد راحـ  اباشـ
 

  مرا کافی است کردن زادگاای --

  چرا ک  تو کنی باـرم شـباای  

 کند لشگر بـ  دورم پاسـباای  

  در این دایا ب  پیری و جـواای 

 اوداایـیات جـاریب ای حـسپ

ـ  تو ای شا   یهان آرام جـاا اش
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ــما -1 ــالق ارو و ســـ  ای خـــ

ــا   ــ  از وفـ ــی راـ ــردی بسـ  بـ

ــا؟  -2 ــیان کج ــوأم عص ــا ت ــر ب  گ

ــا؟   ــران کجـ ــت ایـ ــا رحمتـ  بـ

ــو  -3 ــوان تــ ــة ایــ  در گوشــ

ــ ِِ  ــ  طفیـ ــو  جملـ ــوان تـ  خـ

 دادی شـــفا هـــر کـــور را   -4

 خوااــدی بــ  خــود ماجــور را   

ــن   -5 ــان م ــد ج ــو ش ــد  ز ت  زا

 در اـــ د تـــو درمـــان مـــن   

 اـــور جاــــان از روی تــــو  -6

ــو  آب ــوی تـــ ــا در کـــ  بقـــ
 

ــفا   ــت دارالشـــ   وی درگاـــ

  منجـــــی مـــــا عیســـــی

  در اــ د تـــو حرمــان کجـــا؟  

  منجـــــی مـــــا عیســـــی

ــو  ــان تــ ــار از پیمــ   سرشــ

  منجـــــی مـــــا عیســـــی

ــور را  ــار  و راجــــ   بیچــــ

  منجـــــی مـــــا عیســـــی

ــن  ــان مـ ــد ارکـ   موجـــود شـ

  منجـــــی مـــــا عیســـــی

  خـــرم باشـــت از بـــوی تـــو

 منجـــــی مـــــا عیســـــی
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را سجد  کنب  قصرهای او داخ  شو، خداواد 

ب  قصرهای او داخ  شو، جمل و شکوهش بین

 ب  حـرـور قدوسش بـیا، او را ستایش کـن

 ب  قصرهای او داخ  شو، متبدل خواهی شد  
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 خداوادا دل ما شاد از تو -1

 فرو  این جاان از شمع رویت

 گر از لذات دایا روی تابیب 
 

 روان تشنگان در جستجویت -2

  جاوداای تو تناا پایدار و

  ببخشی گمرهان را رستگاری

 زوالت چو از آب حیات بی -3
 

  روان تشنة ما کام یابد

 قرارم تو را جوید روان بی

  ز دیدارت درواب شاد گردد -4

  خوشا آادم ک  باشب از دل و جان 
 

 ما    داور  اوداای ـج   ای  ح ـمسی

 ز اورت ساز روشن جان ما را -5

  پندارز تاریکی و ااداای 

  جاان را از فروغت ساز روشن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گلستان بقا آباد از تو

  حیات جاودان باشد ب  کویت

 ب  درگا  پر از مارت شتابیب
 

  ک  اوشند آب زاد  از سبویت

 تو ما را اادرین دایا شباای 

 پیروان را کامکاریدهی مر 

 هب از سرچشمة آب زاللت 

  
 ز آالم جاان آرام یابد

  در جاان یاری ادارمبج  تو 

 ز قید را   و غب آزاد گردد

  تو را خواهان ب  دایای پریشان
 

  ز رحمت باش دائب در بر ما

  بکن ثابت ب  خود ایمان ما را

 خدایا جان ما را برحذر دار

  چنان روشن ک  گردد رشک گلشن
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 !ا دیک شـوم بـر تـو    -1

ــو  ــر ت ــود ب ــد ب ــر چن  ه

ــو  ــر ت ــاز حمــد کــنب ب  ب

ــو   ــر ت ــوم ب ــک ش  ا دی

ــو آوار   -2 ــا  چـ  هرگـ

ــر   ــب تیـ ــر را شـ  سـ

 خــواب رســب بــر تــو در 

ــو   ــر ت ــوم ب ــک ش  ا دی

ــی را -3  ــنب معراجـ  بیـ

ــت   ــیار فرشـ ــا بسـ  هـ

ــو    ــر ت ــدم ب ــ  خواان  ک

ــو   ــر ت ــوم ب ــک ش  ا دی

 چون صبح خی م، کنب -4 

ــنب   ــا کــ ــد بنــ  بایــ

ــو    ــر تـ ــب بـ  آرد رویـ

ــو   ــر ت ــوم ب ــک ش  ا دی

ــر آرم  -5 ــراز شــوق ب  پ

 از مـــا  و خـــور برتـــر 

 پی حمـد کـنب بـر تـو     

ــو   ــر ت ــوم ب ــک ش  ا دی
 

ــک -- ــوم ا دیـــ  شـــ

ــک  ــب مشـــ  راهـــ

ــو ــر ت  ا دیــک شــوم ب

ــک ــوم  ا دیـــ  شـــ

 روم در دشـــــــــت

ــنگ  ــر سـ ــب بـ  ااـ

ــر شــوم ا دیــک ــو ب  ت

ــک ــوم ا دیـــ  شـــ

ــت  ــد بگذاشـــ  ااـــ

 ااـــــد ایســـــتاد 

ــر شــوم ا دیــک ــو ب  ت

ــک ــوم ا دیـــ  شـــ

ــکر ــدا  شــــ  خــــ

ــک ــت یـــ  اهلل بیـــ

ــو  شــوم ا دیــک ــر ت  ب

ــک ــوم ا دیـــ  شـــ

ــاز ر  ــنب  ســـ  کـــ

ــرواز ــنب پــــ  کــــ

ــو ا دیــک شــوم ــر ت  ب

ــک ــوم ا دیـــ  شـــ
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 ک  گناکارم چون  محتاجب تو عیسی ب  -1

 ب  منجی من محتاجب در تـو پنـا  آرم  

 دارم  امید ب  توتو محتاجب  عیسی ب  -2

 کارمروحت شـود هـادیب باشـد مـدد    

 سنگین بود بارم تومحتاجب عیسی ب  -3

ــدوارم   ــی امی ــی بخش ــی حقیق  آرام
 

 در تـو امیـدوارم   از تو ابود امید غیر 

 رفـع عصـیان کنـد    خون مقدس تـو 

 ج  تـو کـی اـدارم    مسافر و غریبب

 راهب عیـان کنـد   روشن اماید روحب

ــار گنــا  خــود را ــ د صــلیب آرم ب  ا

 کنـد  زیـان   دااب هرکی شود زتو دور
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 عیسی محب جااب هب محیی روااب -1

 بکشاکش دهر دائـب در امتحـاا   گر از

 راای بحر زادگاای آرم چو کشتیبر  -2

 پشتیباای  تو  همچون  دارم  آاک  از  شادم

 ای مصدر جملت وی منبع عدالت -3

 گشت  در جاالـت  بودم گب آوار  بند  
 

 غیر از تو در دو عالب ابود پنا  جـااب  

 تو خود را از آن رهـااب  با اام قدوس

 وفـان ااگاـاای  چ  آیـد ط آرامب گر

 بندرم رسـاای  دااب ک  تو سممت ب 

 بر درگات ادارم ج  توب  و خجالـت 

 لیکن مرا ز رحمت برهاادی از رملت
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ــان  -1 ــر جـ ــی ای ماـ  ای منجـ

ــوش   ــی داد  خـ ــت فروغـ  رویـ

ــقت مُ -2 ــر در گ عشـ ــبخمـ  لـ

ــ لب   ــد منـ ــ  باشـ ــادم کـ  شـ

ــدگی   -3 ــو دادی زاـ ــا را تـ  مـ

 شـــادم کـــ  هســـتب تـــا ابـــد

 خیـ م ز خـواب   چون صـبحدم  -4

 آیــب بــ  ســویت بــا شــتاب    
 

  اــورت بــرد ظلمــت ز جــان    

ــدگان    ــا بنـ ــدة مـ ــر دیـ   بـ

  روح تــــو ســــاکن در دلــــب

ــاودان  ــا جـ ــو تـ ــک تـ   ا دیـ

ــ ــدگی   بـ ــدی از درمااـ   رهااـ

  در اــــ د تــــو ای ماربــــان

  خـــت چـــون آفتـــابتابـــد رُ

ــادمان   ــن دل ش ــردد ای ــا گ   ت
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 مسیح حیات و مسیح است اـورم  -1

 وکـــیلب مســـیحکـــاهنب  مســـیح

 هــادیب مســیحمصــلحب  مســیح -2

ــیح ــر مس ــاهب  ،پیغمب ــاهن و ش  ک

 جملـب  مسـیح است تاجب  مسیح -3

 در ســـما گـــن  اعظمـــب مســـیح

ــیح -4 ــیب  مس ــیحمنج ــایب مس  آق

 غـــذایب مســـیحآرامـــب  مســـیح

 در شـادی  مسـیح غب  بار مسیح -5

ــب   ــر مرر ــیحبا ــفا  مس ــت ش  اس
 

 هـــادی شـــب دیجـــورم مســـیح =

ــیح  دلــیلب مســیحو اســتاد  مس

 اـاجیب  مسـیح اسـت عـدلب    مسیح

 است راهب مسیحاست راستی  مسیح

ــیح ــب  مس ــون در ممل ــدردم چ  هم

ــیح ــلی هر مس ــا  در غمــب تس  گ

ــیح ــمتب  مس ــیحقس ــوالیب مس  م

ــیح ــی  مسـ ــادی بـ ــایب شـ  ااتاـ

ــیح ــا  دادم آزادی مســـ  از گنـــ

 اســت غنــا مســیحدر فاقــ  و فقــر 
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 مسیح محبوبب مسیح است دوستب -1

 و مســیح شــبااب  مــن گوســفند 

ــیح -2 ــپاهیب  مس ــن س ــپابد م  س

 است قـوت و مسـیح غـذایب    مسیح

ــیح -3 ــایب  مس ــد ثن ــودم قص  محم

ــیح ــتب  مس ــیح حکم ــت مس  قداس

 کوهب مسـیح پنـاهب  است  مسیح -4

ــیح ــت   مس ــش بریخ ــون اقدس  خ

 است را  وصـول بـ  حـق    مسیح -5

ــبحب  ــر صـ ــب منیـ ــیح کوکـ  مسـ
 

 گیــرد دســتب مســیح پیوســت  مــی =

ــیح ــااب   مس ــافا ج ــود ح ــود ب  خ

 توفیـــق از پـــیش کـــرد  راهـــیب

ــیح ــب  مسـ ــر حـ ــدایبمظاـ  خـ

 مواســب هرگــا  تناــایب   مســیح

 است کمک چـون در زحمـتب   مسیح

 اوســت رهنمــای پــای گمــراهب   

ـ  مسیح  دار آویخـت  ار  چـون بـ   کف

ــیح ــق  مسـ ــان مطلـ ــة بیـ  کلمـ

 مسیح است سرم با وی یـک روحـب  
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او شبان ایکویب است در او حیات دارم

 ها رهبرم است در او حیات دارم ا د آب

 دارمدائب دائب در او حیات 

 دائب دائب در او حیات دارم

 او شبان ایکویب است در او حیات دارم

 ها رهبرم است در او حیات دارم ا د آب
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 مـوالی مـن   مسـیح  عیسی -1

 ام در ابـــــــتم تســـــــلی
 

ــب  ــناـــ  ر دردی دوای مـــ

ــفا  ــ  از شــ ــی بــ  مفرحــ
 

 چارة هر بمی من

 فــدا شــدی بــ  جــای مــن -2

 در ایـــن جاـــان پـــر خطـــر
 

ــون   ــو خ ــون ت ــن خ ــای م  با

ــفر    ــی س ــخت و تلخ ــا س  ب
 

 روح تو رهنمای من

ــاری    -3 ــب بیم ــدو  و ه  در اا

ــین زاری ــاتب و حـــ  در مـــ
 

ــواری    ــب در خ ــت و ه  در ذل

 دهـــیب تـــو دلـــداری مـــی
 

 زدای من تو باشی غب

ــ  -4 ــرین کامـ ــان تـ  مردمـ

ــان  ــت دارم فغـــ  از دوریـــ
 

 ما جملگی جسـب و تـو جـان    

 آر مؤمنــانگــرد و   آیبــاز
 

 احیای مناموات و هب 

 ای جــان جااــان زودتــر    -5

ــر  ــور و ش ــن ش ــن ای ــابود ک  ا
 

 برخیــــ  از تخــــت پــــدر 

 از ایــن جاــان پــر خطــر   
 

 ای منجی و موالی من
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 (2( )جشن عظیمی است باید سراییب سرودها بار خداواد)

 (2( )حمدش کنیب سرودی تاز  سراییب)

 (2( )هللویا هللویا هللویا هللویا هللو هللویا)
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 عیسی کـ  تـویی اـورم    -1

 جـــ  تـــو ابـــود اـــوری

 اــــ د تــــو همــــی آرم

ــرم  ــود رهبـ ــورت شـ  اـ

 عیسی ک  تـویی اـورم   -2

ــن   ــود روشـ ــو شـ  در تـ

 از قلــب رو بــ  تــو آرم   

 حیـــــات جـــــاودان را 

 عیسی ک  تـویی اـورم   -3 

 در بیمــــاری و ســــختی 

 گـــر تـــو اـــدهی بـــارم 

 در فقـــــر و بینـــــوایی 
 

ــو آرم -- ــوی تـــ  ر  ســـ

ــو دارم   ــ  تـ ــان بـ  ایمـ

ــیان  ــیعصـ ــمارم بـ  شـ

  کــــمم بیــــان کنــــد

ــدوارم  ــو امیـــ  در تـــ

ــارم ــب گناکـــ  چشـــ

ــپارم  ــو س ــ  ت ــان را ب  ج

ــد   ــا کنـ ــت عطـ  روحـ

 دارم      دل            آرام 

ــفا دارم ــو شـــ  در تـــ

ــان   ــ  زی ــب ک ــارم داا  ک

ــد   ــدد کنـ ــت مـ  روحـ
 

 
218 
 

ام تاکنون زاد  بمااب بدون مارت دااب چگوا  توااست  خدای پدر امی

 باشب الای هرگ  تناا امی باشب در خااوادة اکنون فرزادت می ولی

 زیرا ک  تو با من هستی

    د   ــا ابــال تــح( 3( ) تــفــب گــواهــد خــمــو را حــت )

 دـا ابــال تــح( 3( )تــفــب گــواهــد خــمــو را حـت)
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 ای مـظار قدرت خـدایی  -1

 در ظلمت جا  و موت عصیان

 تو منتظـر کـ  در دل  عشاق 

 ااری بـود صـاف و روان   -2 

ــادمان ــدایی شـ ــار خـ  شـ

ــان   ــمق جا ــ  خ  زآن رو ک

ــد  -3 ــاری کن ــدا ی  آن را خ

ــد   ــالب از حسـ ــوام عـ  اقـ

 شـود  صوتش چـو آیـد مـی   

ــین  -4 ــمم او چن ــد ک  :گوی

 ساکن امایـد جنـگ و کـین   

 هـین   یعقوب است و ربّاین 
 

  کبریـایی  ای جا  و جـمل  ----

 مـایی   تناا تو شـاا اجـات  

  ای امــایی بــازآیی و جلــو 

 هــای ایــک آن  کــ  شــعب 

 هـان  جنبش اخواهد خورد 

 آن همــی باشــد مقــیب  در

ــد   ــر دم ــپید  ب ــی س  وقت

ــدد    ــد ار م ــب اماین ــا ه  ب

  دایــا گــدازان مثــ  ســیب

 آخر خداواـــد مبـــین کـــ

 ای   کمان بشکسـت  بـین  

 ااــدر پنــاهش شــو مقــیب
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ــدا   -1 ــود ج ــا از خ ــن منم ــدا  روح م  ای خ
 

ــا ــن ب ــود تســخیرم ک ــدا  مارخ ــنب ف ــان ک ــا ج  ت
 

ــن  -2 ــوا  م ــویی دلخ ــن  ت ــا  م ــتی گن  شس
 

ــن    ــرم ک ــود منی ــور خ ــا ا ــن   ب ــور و را  م  ای ا
 

 توســت جــااب قربــان مــالب از آن توســت -3
 

ــن  ــد خــود اســیرم ک ــان توســت در قی  دل در فرم
 

 اـ د تــو جــای مــن  ای خــدای مــن   هـان  -4
 

 نـای مـو دعـنـشـب نـرم کـصیـود بـا روح خـب                                                  
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 جـا روم پاسبان من استهر  ب  جان شبان من است خداواد ای -1

 هـم  دردهـایـب کـند او عـمج ب  چیـ ی ادارم دگـر  احتـیاج

 صدایش شناسب چ  شیرین و اغ  های سب  بخـواباادم در چمن -2

 د جـان و تـن را همی برتریده کـند رهـبـریبـ   آب  گـوارا 

 اـاـایـت کند مـحبت همی بـی ب  را  عـدالـت هـدایت کند -3

 ینب صد افسوس و آ روم، هب بـب چـو در وادی سـایـة مـوت را 

 عـصـایـت اـمایـد مـرا رهبری اـترسب ز شری چو تو در بری -4

 ای دو بـار من سفر ب  پـیش ع گستری ز روی مـحـبـت تـو می

   لبـری  گشـتـ  همی ساغرمچ فـرو ریـختی روغنت بر سرم -5

 ن رو کند در هـم  زاـدگـیب  م اـکویـی و رحـمت ب  فرخندگی

 جـای سـاکن شوم د مـدت آناب خداواد یکسر روم بـ  خـاا  -6

 ن استپـاسبان ما روم جهر    بـ جان شبان من است خـداواـد ای
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جان من در دست توست، در آستان قدس توست

 ست و بار توستحیاتب در دست توست، ز تو

 جا ک  خواهیخواهـی، روم هـر خـداواد چـ  می

 چ  تو خواهی خواهب، غیر از آن هرگ  من امی
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ــان    -1 ــقت اا ــ  دل عش ــان دارم ب ــار مارب  پروردگ

 

 اــی باــر اجــر آن جاــان تناــا تــو را خواهــان 
 

 زوال شــارت و جــا  و جــمل اــی زاــدگی بــی اــی -2
 

ـ    ای بـی  ب  عشق تو   را از جـان و مثـال خـواهب ت
 

ــواب    -3 ــد ث ــر امی ــا با ــاب ی ــیب عق ــ  از ب ــرم ا  ما
 

ــاوان  ــرا ت  خــواهب دهــب ماــرت جــواب دادی م
 

 مـن  جـای   ای جـان   د ، بخشـی  ای عیسی من  تو اول -4
 

ــی شاهنشــ    ــو  ب ــر ت ــن ما ــدای م ــان و خ  پای
 

 من آگـ  از پایـان خـود تـو بـا باـای جـان خـود         -5
 

 کــردی مـــرا از آن خـــود دلـــداری و جااـــان 
 

ــدم محبــت -6 ــو  دی ــون ســودای ت ــو دارم کن ــای ت  ه
 

 دانـاویـو جـر تـاـو مـرای تـام ب د ـن زاـم

 

224 
 در تو جمل و در تو بقاست -1

 تـــو ازلـــی و تـــو ابـــدی

 از جـمل  درگا  قدست پر -2

 ای قدوس خدای پاک قدوس  

 اور حقیقت باشد رخشان -3

 اـور تـو مـا در ظلمتـیب     بی 

 ما مسکینان و گناکـاران  -4

ــد   ــان آم ــر درم ــب از با  ای
 

 س است تو بر پرستش ک  ای  --

 فناسـت   تـو  بـی  و بقا تو در

ــد ــت ابین ــ  اام  زوال هرگ

ــت ــو محب ــی ت ــت ب  ااتااس

 جاـان  اـور  هستی  ـک تو از

 ماسـت  هـای  دل منـور  تو از

 کسـان  بـی  ما و دردمندان ما

 دارالشفاست ک  درگاهت چون
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 بندگردان

 ح ین باش  راحت این قلب دوست بیا  ای

 

 وقتی ک  ب  ظلمـت گردیـد  گرفتـار    -1

 مـن شـد  دشـوار   ر عصیان ب وقتی ک  ز
 

 دلب جـایگ ین بـاش    جااای ب  تو اور 

 

 کـار    شـد  از عـاج  کارک  مدد وقتی

 دین باش هب رهبر د  و  اجاتبو بازآی 
 

 بندگردان

 هرآن محتاج هرساعت و تو  هستب ب  -2

  در اــور درخشــان  درتیرگــی ابــر 
 

 شـیطان  تو بکاهـد از قـدرت   فیض 

 معین باش و یار مرا  جای بار  پیوست 
 

 بندگردان

ـ  ک  وقتی -3  بـ  کنـارم   یتو شاها آی

 بـیب اـدارم   ااـدیش مـن   از خصب بـد 
 

 تـو دارم  رحمـت ز  برکت ز تو یـابب  

 مکین باش  شا   ای  برم در بیا بازآی و
 

 بندگردان

 ک  رسد عمر یکبار  ب  آخـر  دم آن -4

 یکســر متغیــر کــ  شــود کــون دم آن
 

ــ کــ  دم آن  ــد  شیُّتعَ  مکــدر گردی

 صین باشحَ صنِالیتغیر تو مرا ح   ای 
 

 بندگردان

 بــر رفــت ز بــالمر  و شــدائد آالم -5

 ظفـر رفـت   قبـر  ایش از موت بشد از
 

 رفـت  وز تلخی هر اشک یکبار  اثر 

 صدراشین باش  من  دل در  من ااصر  ای  
 

 بندگردان

ـ ا تا -6  یصـلیبب در دیـد  امـای    شق

ــر ــن بگشــای درهــای ســماوات ب  یم
 

ـ  در رخشـند   ظلمـت  تا از دل   یآی

 باش امین روح مرا و  جای  بگ ین  من در   
 

 بندگردان

 سما شد ز صبح سعادت طالع  چون -7

ــدایش ــی پی ــر گیت ــور ب ــا ا ــد بن  ش
 

 اـور فنـا شـد    در بود عبث هر سای  

 تو مرا اور یقـین بـاش   اورحقیقی  ای   
 

 بندگردان
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 عمـــر مـــن خـــاطی را -1

 هــــر لحظــــ  و روزم را 

ــتب   -2 ــو دس ــوت ت ــا ق  ب

ــدمت    ــ  ر  خـ ــایب بـ  پـ

ــان   -3 ــراید ه ــوتب بس  ص

ــود  ــام خـ ــر پیـ ــر اشـ  بـ

ــیمب  -4 ــن  و زر و س ــر گ  ب

 و عقــ  و جــان اینــک مــن

ــرا ای   -5 ــات مــ  ربّایــ

ــریر دل   ــ  سـ ــرت بـ  امـ

ــی  -6 ــو م ــای ت ــ م در پ  ری

 خـود را بـ  تــو بــسپارم   
 

ــن   ربّای  ---- ــفا کـ ــو مصـ  تـ

ــن   ــا ک ــو گوی ــکر ت ــا ش  ب

 جنبـــد بـــ  ررـــای تـــو 

 ســــاعی و توااــــا کــــن 

ــاهب را    ــو شـ ــدیح تـ  تمـ

ــن   ــا کـ ــب دااـ ــا لـ  اعطـ

 بـــا عـــ مب و تصـــمیب   

 اجــــرای تجلــــی کــــن 

ــردان   از ــودت گــ  آن خــ

 هاا  تــو اجــرا کــن   شــا

ــن دارم  ــ  م ــق ک ــر عش  ه

 اـــوراای و احیــــا کــــن 
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روزی، این است روزی ک  خداواد ساخت، ک  خداواد ساخت  این است

 شادی کنیب، شادی کنیب و  وجد اماییب، و  وجد اماییب

 این است روزی ک  خداواد ساخت، شادی کنیب و وجد اماییب

 خداواد ساختاین است روزی، این است روزی، ک  
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 آسـمان  شا  مسیح عیسی -1

ــا ــرا ت ــان ت  دهــد از خطــر ام
 

 گرفت بر زمـین مکـان  مدتی  

 !با چ  قیمتی؟ با باـای جـان  
 

 !جاد رو   هین ب! هان ب  پای خی 

 چـرا؟  یـغم در بیا گویمت -2

ـ    و مبـتم؟  اروکی گـذارمت خ
 

 تـو ادا  دیـن  مـن  زخـون  شد 

 من ز بار تو دیـدم ایـن جفـا   
 

 !جاد رو  هین ب! ب  پای خی هان 

 ای خوشا ب  تو کآمدی برش  -3

ــ   درش خــادم یانســقد جمل
 

ـ  صد ه ار جان   رهـش  یِبرخ 

 گاـش در خـاک  خاکیان ی ِخ 
 

 !جاد رو  هین ب! هان ب  پای خی 

 اقش این صلیب از زبـان او  -4

ــدت ــو را خواا ــان ت  او در ام
 

ــت در  ــروان جماعــ  او پیــ

 فشـان او  دل جـان  تا شوی ز
 

 !جاد رو  هین ب! هان ب  پای خی 

 کـن  برقـرار  دل   مار او ب -5

 افتخــار کــنآن مــدار  عــار از
 

ــراف  ــن اعتـ ــکار کـ  او آشـ

 در سپاس او جـان اثـار کـن   
 

 !جاد رو  هین ب! هان ب  پای خی 

 را  عافیت سخت بست  بود -6

 ن گسسـت  بـود  آرشتة امید ز
 

 خست  بود و سالک اادر آن زار 

 دل شکست  بودن مسیح ما آز
 

 ودـال جـمـاد  ر  از کـشـاو گ
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ــ دان     -1 ــورت ی ــو ص ــورت ت ــن ای ص ــوب م  محب
 

ــ دان      ــدرت ی ــو ق ــدرت ت ــن ای ق ــود م  معب
 

ــان گشــت  فــروزان      ــیض تــو ای دوســت جا  از ف
 

 از اــور تــو ای دوســت رســد دســت بــ  یــ دان
 

 ظــاهر شــد  از ســیرت تــو حکمــت یــ دان      -2
 

ــ دان   ــدت ی ــور بشــر وح ــویی ا ــ  ت  عیســی ک
 

ــان   ــ  خوبـ ــود ای شـ ــو بـ ــر تـ ــان بـ ــد جاـ  امیـ
 

ــت     ای آن  ــدا رأف ــور خ ــویی پ ــ  ت ــ دانک  ی
 

 بینــا ز تــو کــوران و خرامــان شــد  لنگــان      -3
 

ــ دان    ــت ی ــان رحم ــک عی ــو ای ــورت ت  در ص
 

ــدای     ــ  ف ــان ب ــر ج ــان   گ ــ  ایک ــنب ای ش ــو ک  ت
 

 بــ  مــن اعمــت یــ دان دااــب کــ  رســد از تــو 
 

 ایمــان تــو بخشــد بــ  مــن اــور درخشــان       -4
 

ــدم  عصــیان ز  ــت و ش ــب رف ــشدل ــ دان درف  ی
 

ــادان     ــادم و ش ــی ش ــ  هم ــر لحظ ــو ه ــوی ت  در ک
 

ــ   ــو گن ــ دان   ا دی ــت ز ی ــدم مس ــت ش  م رف
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 پور خدا ای ش  ایکـوی مـن   -1

 سـاخت   مرا خون تو طاهر بروح 
 

 ای ک  تویی دلبر و دلجوی من 

 ج  تو اباید احدی سـوی مـن  
 

 ای مسیح ای مسیح ای مسیح من

 شد پدیـد روی تو اادر اظرم  -2

 مار تو چون در دل من رخن  کرد
 

 ظلمت غب شد ز دلـب ااپدیـد   

 اور رجا بر دل و جـااب رسـید  
 

 ای مسیح ای مسیح ای مسیح من

 اام تو را مـن بـ  زبـان آورم     -3

 فیض حیات تو چو بر مـن رسـید  
 

 شکر تو را مـن بـ  بیـان آورم    

 م دة رحمـت بـ  جاـان آورم   
 

 ای مسیح ای مسیح ای مسیح من

 مار تو عصیان مـرا در ربـود   -4

ــرد  ــب دور ک ــ  را ز دل ــ  گن  می
 

ــن زدود  ــا را ز دل م ــو خط  دی

 عشق تو غب را ز دل مـن زدود 
 

 ای مسیح ای مسیح ای مسیح من

 
 
231 

  
 خدایا ذهن و فکرم را فراگیـر   -1

 درون چشب من باش و بـ  راهـب  
 

 در فاـب و تـدبیر  مرا یاری اما  

 اگ  کن ای خدا بر هـر اگـاهب  
 

 خدایا لمی کن هـر دو لبـااب   -2

 خدایا در دلب باش و بـ  صـحبت  
 

 تو اگشـایب زبـااب   ک  هرگ  بی 

ــت ــیب د  طــرز محب ــرا تعل  م
 

 خداوادا تو در پایان من باش

 ان رفتنب با جان من باشـزم
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232 
 باشد خداوادم شـبان  -1

 چی ی اخواهب بود و هـان 
 

 محتاج هـی  از ایـن و آن   

ــان  ــب  جا ــع س  در مرت
 

 ذوالوفاخواباادم آن 

 پی اـ د آب راحـتب   -2

 احیــا کنــد از شــفقتب  
 

ــتب   ــود از رحم ــر ش  رهب

 در اام خـود آن حرـرتب  
 

 بنمایدم را  هدی

 در بر ظ  مـر  اگـر    -3

 کـی باشــدم از بــد حــذر 
 

ــذر    ــد  آرم گ ــی ش  راه

 زیرا ک  در خـوف و خطـر  
 

 حفظب امایی دائماً

 ایکو عصایت ای خـدا  -4

ــر ــلی آرداهــ  دم تســ
 

 ات مـرا  دسـتی  وان چوب 

 در ا د خصـمان سـفر  را  
 

 گستراای بار ما می

 وااگ  سرم را از کـرم  -5

 شادان از آن تدهین شدم
 

 دی ای شـاب تدهین امـو  

ــ   ــو کاس ــفقت ت  ام وز ش
 

 رهنما ای ،شد لبری  

 منزَ ویی درهری ایکپ -6

ـ م خواهـد  ا اادر پـی   دنبُ
 

 هب رحمت اادر عمـر مـن   

 تا جـاودان سـکنای مـن   
 

 باشد همی بیت خدا
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 جان و دل خواهب تـرا  از -1

 جـــا ســـراباشـــد تـــرا آا

 غوغا و شور ایـن جاـان   -2

 لــیکن تــویی ایکــو شــبان

 خودخواهی و کبر و غرور -3

 گردان تو قلـبب پـر سـرور   

 این روح سـرگردان مـن   -4

ــن   ــان م ــن درم  درآی و ک

 گر این دل از عیسی شود -5

 زشـــتی رود زیبـــا شـــود

 اگــرسرتاســر قلــبب   -6

ــواهب  ــ ی اخ ــدر  چی  ای پ
 

 عیســی بــ  قلــب مــن درآ ----

ــرا   کــــن رهبــــری مــ

ــان    ــد از دل اا ــت کن  اام

ــود را   ــی خـ ــاهر کنـ  ظـ

ــار  دور    ــا یکب ــن ام  از م

ــرا ــواهب از دل تـــ  خـــ

ــن   ــان م ــب اافرم ــن قل  وی

 فرمــــان بــــرم جااــــا 

 هــر چیــ  روح افــ ا شــود 

ــا   ــود دایــ ــاز  شــ  تــ

ــر   ــد دگـ ــو باشـ  از آن تـ

 ای خــــدا بیــــا  پــــی 
  
234 

ــوالیب  -1 ــا  و م ــدایب، ش  عیســی خ

 تــــرا پرســــتب، تــــرا ســــتایب

 دشت و دمن بین، خرم چمن بـین  -2

 خلقت از عیسی است زیبا و شـیرین  

 آراست دل هب زیباست،ما  خورگرچ -3

ــر ز آن    ــیحا بات ــر مس ــت  ما  هاس

 منجـــی دوران، ســـرور جاـــان -4

ــراوان  ــر فـ ــ ت و فـ ــکو  و عـ  شـ
 

ــان  -- ــدا و ااســ ــور خــ  ای پــ

 ای شـــادی و راحـــت مـــن  

ــا   ــاس زیبــ ــید  لبــ  پوشــ

 بــــ دود  غــــب دل مــــا  

ــروین  ــای  و پـ ــریخ و سـ  مـ

 گــــردون بنمــــود  اــــورین

ــدا و آدم  ــور خــــ  ای پــــ

ــالب   ــو در دو عـ ــام تـ ــا اـ  بـ
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ــااب، -1 ــان فشـ ــار جـ ــدگاای ای یـ ــد زاـ  امیـ
 

 همـــدرد و ماربـــاای عیســـی محـــب جـــااب،
 

ــی ــاب و ب ــی ت ــرارم، ب ــدارم  ق ــو کســی ا ــ  ت  ج
 

ــو آرم،  ــوی ت ــوار ز آن ر  س ــی غمخ ــاای ب  کس
 

 یـا دل شکسـت  باشـب    آاگ  ک  خست  باشـب،  -2
 

ــب،  ــت  باش ــو گسس ــایی  از ت ــود گش ــوش خ  آغ
 

 درمــان اشــک و آهــب   آغــوش تــو پنــاهب،  
 

ــاای    ــب و جـ ــایب، آرام جسـ ــا بیـ ــذار تـ  بگـ
 

 دریــای زاــدگاای، طوفــاای اســت دااــی     -3
 

ــب، ــیکن اترس ــی، ل ــی  آا ــر آن رواا ــو ب ــون ت  چ
 

ــن،   ــرکش م ــن روح س ــن   ای ــوش م ــب مش  قل
 

ــاخوش  ــع ا ــن طب ــن، وی ــواای  م ــان آن ت  درم
 

ــان  -4 ــوای بینوایــ ــان، اــ ــروی ااتوااــ  ایــ
 

ــان، ــد اابینایـ ــاای  امیـ ــن جاـ ــور ایـ ــو اـ  تـ
 

ــن، ــت دل مـ ــن  ای راحـ ــک  مـ ــمل مشـ  حـ
 

 در پیــری و جــواای  قلــب تــو منــ ل مــن،   
 

 غفـار  تـو فـیض بخـش و    گناکار، و من عاج  -5
 

 ای یـــار جـــاوداای پـــاکب امـــا بـــ  یکبـــار،
 

ــاهب، ــار و ش ــون   پروردگ ــو چ ــتی ت ــاهبهس  پن
 

 اایـو زادگـ  در تـج ب،ـواهـخـر اـی ی دگـچ                                                     
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 ، خارهای تی  زادگیها و تنگی در آزمایش -1

 تناا بُوَد این فکر قوی، ک  ب  یادم هستی
 

 

 بندگردان

 تو ب  یادم هستی خداواد،چ  ترسب ای از             تو ب  یادم هستی، تو ب  یادم هستی
 

 

 های این جاان، در روح من کنند طغیان اادیش  -2

 چیر  شوم بر هر غمی، چون ب  یادم هستی
 

 بندگردان

 ها حمل  کنند ابرهای تار آیند رواد، تاریکی -3

 اومید اگردم در سختی، چون ب  یادم هستی
 

 بندگردان

 

263 

 جاان را با چنین حسن و طراوت -1

 تــاز  کــردی هــر چمــن راز آبــش 

 چنـان دلکـش یکایـک را سرشــتی   

 ز اورت قلـب مـا را روشـنی د     -2 

ــروز    ــود براف ــیض خ ــا ز ف  روان م

 ز اور تو جاان گشت  اسـت پرشـور   
 

ــت   -- ــدا عنای ــردی خداوا ــا ک ــ  م  ب

ــن را  ــو  و دم ــی ک ــ  افروخت  ز گ

 ک  خـاک تیـر  را کـردی باشـتی    

 ز شــر دیــو رهــ ن، ایمنــی د    

 جایت شـب و روز دل  ک  باشد تخت

 ن اـور آب  قلبب پرتـویی افکـن از   
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 من باش رهنما بار !یسی ا دم بیاـای ع -1

 ای هادی ایکویب ن جااب،ـت ایـایـه تـدردس

 بندگردان

 !رورتبـح ةـنـشـت ب،ـودتـوج ةـنـشـت)

 2(همیش  باش رهبرم ام، درخواست کنب منجی

 ادهب هیچکی را جا ،گشایبـا اربب ـلـق -2

 ای عیسای مصلوبب ورت خواهب،ـرـاا حـنـت

 بندگردان

 هبرمرباش  چی  هر در دارم، وک ـت وـ  تـب

 ای مسیح محبوبب لبب،ـن درقـت کـنـطـلـس

 بندگردان
 
 

239 
 

 خدایی کـ  آفریـد ارو و سـما را    -1

ــوة اوســت  ــا از جل ــ  اوره ــان ک  هم

 خدایی ک  آفرید خورشید و مـ  را  -2

ــام از اوســت    همــان کــ  گــردش ای

ــتار    -3 ــا  و س ــور و م ــد خ  خداوا

  هـا رهبـرم اوسـت    ب  وقـت تیرگـی   

ــااب   -4 ــدی در جا ــت ااامی ــ  وق  ب

 چو در اادیشة من باشـد آن دوسـت  
 

 هــوا، دریــا، جاــان باصــفا را     --

 ب  یاد من همیش  هست آن دوست

ــت ر  را  ــران افروخ ــور اخت ــ  ا  ب

 ب  یاد من همیش  هست آن دوست

 مـار  هک  باشد حـاکی از کـارش   

 یاد من همیش  هست آن دوستب  

ــود آرام ــااب  ب ــب و ج ــش جس  بخ

 ب  یاد من همیش  هست آن دوست
 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

138 

 

241 
 

ــن    -1 ــرای م ــا ب ــن دای ــک روز ای  ی

ــن    ــرای مـ ــفیدش بـ ــگ سـ  راـ

ــن  ــوب مـ ــای محبـ ــکر عیسـ  شـ

 اـــور او بـــ  قلـــب مـــن تابیـــد  

 هــای او دســتب باشــد در دســت  

ــان او    ــت ج ــلیب رف ــر ص ــی ب   وقت

 آیـی شـا  شـاهان    پی کـی مـی   -2

ــد  ــو وعـ ــی تـ ــردی  دادی برمـ  گـ

 همــین اکنــون بــاش میــان مــا    

 آاگــ  بگــوییب شــکرت عیســـی    

 عیســـای محبـــوب دوســـتت دارم

 آرزوی مــــن کنــــار توســــت  

 همـــ  مـــؤمنین دعـــا کنـــیب -3

ــود  ــع خ ــواایب در جم ــی را خ  عیس

ــب دل  ــی طبی ــت  عیس ــای ماس  ه

ــدا  ــا یـــک صـ ــوییب بـ ــرا اگـ  چـ

 عیســـای محبـــوب دوســـتت دارم

 آرزوی مــــن کنــــار توســــت  
 

ــک  -- ــر از  تاری ــودت ــاریکی ب ــر ت  ه

ــیا  ــود   س ــیاهی ب ــر س ــر از ه  ت

ــنید  ــرا شـ ــدای مـ ــ  او صـ  کـ

ــید   ــا  کشـ ــا  گنـ ــرا از چـ  مـ

ــان او  ــ  فرمـ ــب بـ  گوشـــب دائـ

 عـــالمی گردیـــد حیـــران او  

ــتابان    ــ دت ش ــیب ا ــا آی ــا م  ت

 پایــان خــواهی داد بــ  هــر دردی

 تــا همــ  بینــیب در دل تــو را   

ــات مــا    ــ  دادی اج ــکرت ک  ش

ــی   ــدات بـ ــر دیـ ــرارم باـ  قـ

 توسـت  هـا مـال   چون هم  شادی

ــیب   ــدا کنـ ــا  خـ ــا درگـ  دعـ

 هـــا را از غـــب رهـــا کنـــیب دل

 عیســی شــفای دردهــای ماســت

 هاسـت  عیسی اجـات همـ  قـوم   

ــی   ــدات بـ ــر دیـ ــرارم باـ  قـ

 هـا مـال توسـت    چون هم  شادی
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 روح و جان من مشتاق تو است طالب حرور توام -1

 تحت قدرت روحت ای پدر جسمب را مطیعت کنب 
 

 بندگردان

 بشکن این پوستة سخت من 

 تا شوم آزاد ز قیـد جسـب  
 

 ای خــدا بــ  روح خــود   

ــود  ــق وج ــت در عم  بینم
 

ــا   -2 ــیروز  و دع ــ م ــرا ندکش ــی    م ــبی  عیس ــوم ش ــا ش  ت

ــفا   ــدگی را صـ ــد زاـ ــو بخشـ ــناخت تـ ــت و شـ ــر معرفـ  عطـ
 

 بندگردان

 اادر این ابرد درونپیروزی بر جسب خواست روح توست  -3

 اما تا غالب شوم گردد این تن من زبون فیض عطا
 

 

 

 

 بندگردان
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ــدگی   -1 ــن زاـ ــب ایـ ــی غـ  وقتـ

ــدا   ــ د خــ ــنب اــ ــا کــ  دعــ

 بـــار قلـــبب فـــرو ریـــ د    -2

 چـــــــون آواز شـــــــیرین او 

 گــــ  ابــــر تیــــر  رود  آا -3

  همچـــون عقـــاب پـــرواز کـــنب 
 

ــد  -- ــااب کنــــــ  پریشــــــ

 (2)روحـــش شـــادم کنـــد  

ــد  ــرود خوااــ ــب ســ  روحــ

ــد  (2)در گــــوش مــــن آیــ

 بگیـــــردروحـــــب بـــــال 

ــب و درد  ــر غــ  (2)دور از هــ
 

 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

141 

 

243 
 

 کـنب  شـنوی اـ د تـو دعـا مـی      ای ک  دعا می -1
 

 (2)شــنوی مــی ،شــنوی صــدای دعــای مــرا مــی 
 

ــان    ــدر یتیمــ ــدا پــ ــتی خــ ــو هســ  تــ
 

ــان  ــو  زاــــ ــة بیــــ ــو داور همــــ  تــــ
 

ــیران    ــة اســ ــار همــ ــتی یــ ــو هســ  تــ
 

ــا ــتی ملجـ ــو هسـ ــرای بـــی تـ ــان بـ  (2)کسـ
 

 کـنب  شـنوی اـ د تـو دعـا مـی      ای ک  دعا می -2
 

 (2)شـتابب  شـتابب، مـی   حرور قـدوس تـو مـی   ب  
 

ــد     ــرک کننـ ــرا تـ ــادر مـ ــدر و مـ ــر پـ  گـ
 

ــد  ــود رد کننـ ــرا از خـ ــمن مـ ــت و دشـ  دوسـ
 

ــا  ــرای اارهــ ــن  بــ ــوی تشــ ــون آهــ  چــ
 

ــو دارم    ــ  تــ ــتیاق بــ ــان اشــ  (2)همچنــ
 

 

244 
 

 ای شـــبان ایکـــو بیـــا، مـــا گوســـفندان مرتـــع تـــو  آ  -1
 

  (2)هــا، مــا را تــو شــباای بنمــا ببــر اــ د چشــم  مــا را
 

ـ  گوسـفند  -2  مراهی مـن بـودم، در بیابـان سـرگردان بـودم     ـگ
 

  (2)سـویت شـتابان دویـدم     آاگ  صـدایت بشـنیدم، بـ    
 

 کـی اترسـب   هـی   چیـ  و  هی  شادم، از تو درحرور  پی  زین -3
 

 (2)رهاای شبان منی، مرا ازخطر می تو عیسی چون
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محبوبب از آن من است و من از آن وی هستب -1

شنوانـما و آوازت را بـبنود را ـخ ةارـچ

ای محبوب مؤمنان ای عیسی

بندگردان

(2( )مسیح ، تو تناا اور جااای، هللویامسیح ای منجی آسماای، هللویا)

 ااتااست محبت تو بی

کوبد ت در قلبب را میـن اسـحبوب مـآواز م -2

خوااد را بن دش میـنوازش مـبا صدای دل

محبوبب عیسی از آن من است

بندگردان

ب و اشتیاق وی بر من استـن از آن محبوبـم -3

جاان دراین تاس زهرمحبوبی من برتر محبوب

محبوبب عیسی از آن من است

بندگردان

مرا چون خاتب بر دل و اگین بر بازویت بگذار -4

شودـد خاموش اـ  محبت تو تا ابـرا کـزی

محبوبب عیسی از آن من است

بندگردان
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ــدا ای  -1 ــب خ ــداریب طال  بی

 قدرتی ایست وـت ز داـج بـداا
 

 شــادیب و آرامــی شــد  محــو --

 محبتـی  هـی   اـ   و آرامش ا 
 

 بندگردان

 تابـب من بر را ورتـا داوادـخ

 

 داای رعف مرا تو مسیح ای  -2

ــت روح ــرا پاک ــا م ــد احی  کن

 

 عتاب اوع هر بشنوم تا حاررم --

 

 مـــرا درد هـــب و پریشـــاای

 دمد بادی می  همچو  وجودم بر
 

 بندگردان

 وجـود  سـوزد  تو آتش روح -3

 ام ب  روح پر اما این ظرف خاکی
 

 سرود و صوت دلب در هب بخشد --

 اوح چو را حقیقت اعمم کنب تا
 

 بندگردان

 

247 
 بندگردان

ــان) ــتیاق دارد   چن ــدت اش ــای آب ش ــرای ااره ــو ب ــ  آه  ک
 

 2(شـدید بـرای تـو دارد    جان مـن اشـتیاق   خداای   همچنان
 

 خـــدای حـــیتشـــنة  خداســـت تشـــنة مـــن جـــان -1
 

 شـــوم حارـــر خـــدا حرـــور بـــ  بیـــایب کـــی کـــ  
 

 بندگردان

 (2)حمـد خـواهب گفـت    کـ  او را بـاز   برخدا امیددار زیرا -2
 

  (2)اســـت مـــن خـــدای و مـــن روی اجـــات کـــ 
 

 بندگردان

 جواب مرا دهی تا منتظرم
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 خوااب درتنگی میرا  تو جااب شادی کند تو مسیحا در -1

 تویی امید حیاتب سرایب، هر روز سرودی تاز  می

 بندگردان

 جان را ب  دستت سپردم، خداواد من باش با من باش، با من باش، با

 

 "!اادر چمن محبت" ، چراای کجا گوسفنداات را می -2

 چون مسیح باشد شبااب ب  وادی مر  چرا گریان باشب

 بندگردان

 باریک راهیست مستقیب و، آبشار چشم  ورا  مسیح پُر از  -3

 ، هر ک  تشن  است بیابددسیراب کن های م ارش آن را جوی

 بندگردان

 آیب چون خواای مرا می، رسد عیسی صدایت ب  گوشب می -4

 را ستایب دارتا ابد تو دائب مرا درحرورت اگ 

 بندگردان
 

 

249 
 

 با شادی اـامش را سـراییب   )

 دســتک زاــان او را ســراییب

ــت  ــت  اســــ  شایســــ
 

ــت  -- ــد اس ــتة حم  او شایس

ــت  ــد اس ــتة حم  او شایس

ــت  ــد اس ــتة حم  او شایس
 

 2(  ، او شایستة حمد استهللویا
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 ای خــدا   کــنب توبــ  مــی -1

ــدایا ــذیر خــ ــرا بپــ  مــ
 

 کــــردار و گفتــــار بــــ  -

ــاهب ــو گنــ ــا عفــ  فرمــ
 

 بندگردان

 ای خداواـــــــــــــــد

ــی  ام ای منجــــــــــــ

ــا  ــاتب بخشـــــ  حیـــــ

 

ــن  -2 ــنة م ــن دل تش  در ای

ــبب   ــ  قل ــی ب ــا ای عیس  بی
 

ــیمااب -  چقــــــدر پشــــ

ــا  آرم   ــو پنــ ــ  تــ  بــ

 از خلـــــــد بـــــــرین

 

 ات جـــاری ســـاز چشـــم 

ــت  ــد جایگاهـ ــ  باشـ  کـ
 

 بندگردان

 کی دید  یـا شـنید    چ  -3

 کـرد مسـیح آن را   ک  ظـاهر 
 

ــی  - ــین محبتــــ  چنــــ

ــا   ــر  جلجتــ ــا مــ  بــ
 

 بندگردان

 
 
251 
 

 جمل دهب اامت را عیسی

 چـــون از هـــر اـــامی 

 برافرازم اامت را عیسـی 

 چـــون از هـــر اـــامی 
 

ــی   ــت عیس ــام عظیم  ا

ــو   ــام ت ــت ا ــر اس  برت

ــی   ــت عیس ــام زیبای  ا

ــو    ــام ت ــت ا ــر اس  برت
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 محبـوبب عیسـی   سما اادر ج  تو -1

 فرما انـتاب ورتـا نماـب را ات چـار 
 

 خــدا پــور کســی اباشــدم -

 پـویب  رهـت  جـویب  را تودائـب 
 

 من خدای من مسیح

 عیســی بیــاور میخااــ  بــ  مــرا -2

 گنـاهی  هـر  سـوزد ، خـدایی  تا مار
 

 از آن شـراب روح مســتب فرمــا   -

ـ  ماادـا  کـاهی  پـر   خـرمن   ـب
 

 من خدای من مسیح

 دید او شود پدید رویش خواهب چون-3

 عیسـی ز چاـرة   چون جـمل خـدا  
 

 تبــا  شــود مــا  و آفتــاب اــور -

 شـود قـرین   فردوس بـرین  در
 

 من خدای من مسیح

 

253 
 بندگردان

 (2)منشاء حیات مؤمنانای خداواد تویی 
 

 را  و راستی و حیـاتب  -1

ــ   ــب گلـ ــبان اعظـ  شـ
 

ــااب -  شـــفیع و مالـــک جـ

ــی  (2)خداواــــدم عیســ
 

 بندگردان

 ها تویی تاک و ما شاخ  -2

 تویی ساکن در قلـب مـا  
 

ــیض و شــفا  - ــابیب ف ــو ی  ز ت

ــی  (2)خداواــــدم عیســ
 

 بندگردان

 ای دامـــاد آســـماای -3

 عروس مشـتاق دیـدارت  
 

ــلطان  - ــاوداایای ســ  جــ

ــی  (2)خداواــــدم عیســ
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 عیسی تویی همـ  چیـ م   -1
 

ــف -- ــا، و الـ ــدم یـ  خداواـ

 

 ام خرین در زادگیاولین و آ

 رسـند  در مـی  ها چون طوفان
 

 زادســـا آشـــفت  حیـــاتب --
 

 در آغوش گرم تو من پنا  جویب

ــرایب  را او ــادی سـ ــا شـ  بـ

ــکنج  ــت و درد و شـ  زحمـ
 

ــر -- ــا گ ــد جفاه ــویب آین  س

ــ  ــرم هم ــ  گی ــت ب  خیری
 

 چون عیسی در زورقب آرمید  است

 

ــلیبب -2 ــت  را صـ  ام برداشـ
 

ــار -- ــی ااکـ ــود  افـ  ام امـ
 

ام بار عیسی سودم زیان دااـست   

 جلجتـــا  ســـوی روااـــب
 

 سـی عی بـا  گردم مصلوب تا --
 

 چون پی از مر  در قیامش شریک گردم

 کیست ک  مـا را جـدا سـازد   

 هللویــا ماســت بــا خــدا
 

 خداواـــــد محبـــــت از --

 مـا  ایمـان  رـد  بـ   کیست
 

 ها کنار ماست  چون عیسی سلطان قلب
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 حیات چشمة  هب و عیسی تویی اان -1

ــویی ــد تـ ــدا فرزاـ ــاوداای خـ  جـ
 

 اجات عاطی و حق سوی  ب هادی 

 (2)سما اادر عاصیان شفیع تناا
 

 بندگردان
 

ــویی امیــد و ــدگی ت  ای عیســی  ام زا

 صـوابی جـ  خطـا    در من اباشد هی 
 

 خود اگاداری مـرا  فیض ب تناا  

 شفا را  روحب و  دردجسب توبخشی
 

 آ  محبوبب عیسی، عیسی فرزاد خدا

 

 خــداو کلمـة   اـور  تـویی  عیسـی  -2

 توست دست در آسمان قدرت کـاین
 

ــر  ــوج ز برت ــک ف ــاء و ممئ  اابی

 توست خواست ب  مافق  وحیات مر 
 

 بندگردان
 

 تـوام  بازگشـت  ااتظـار  در عیسی -3

 تـو  کنـار  باشـت  در باشب ک  خواهب
 

 تـوام روی  دیدار خواهان آن هر 

 تو حمد شکر و جادائب سرایب هر
 

 بندگردان

 

256 
 

ها تر از دریاها بلندتر از آسمان وسیع

 تر مار عیسی پایان از دریا بی

 گر چ  ااالیقیب ما فرزاد خالقیب ما

 جارسد در هر گوید ک  مارش می مش میکم
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ــو   -1 ــدا ت ــاهیخداوا  آگ

 خـــود را شناســـی بنـــدة

 بود مارت ز حـد بیـرون   ) 

 چنــین گفتــی کــ  آگــاهی

ــب  -2 ــودگی و غ ــ  فرس  گ

ــتابااب ــت شـ ــ  درگاهـ  بـ

ــو را دارم )  ــا ت ــن دای  در ای

 وـ  در تـمـرم هـخـود فـب

 تو را دارم چ  خوشبختب -3

 خوش آن روزی ک  پیوسـتب 

 یـتـو را دارم چـ  زیـبـای)

 دائـب آرامـب اــ دت  بــ  

 باییـتـو را دارم چـ  زی -4

 آیــی مــی و  وفـــاداری 

 واهب؟ـتـو را دارم کـ  را خ)

 وجـود خـود بـ  تــو دادم 
 

ــدک ز --- ــن آرزوی ااــ  مــ

 من ویـخ  ـملـج یـداا و

ــو ــو ای ت ــبان ایک ــن  ش  م

 2( نـم ویـم  ـداا  ـداا ز

 عـــ ت و شـــادی زمـــان

 من سوی  ب آن است باز  ـک

ــ  ــان یگااـ ــن ماربـ  مـ

 2( من رویـآب یـهست  وـت

 بـتـوق همیش  شاد و خوش

 نـان مـبـ  تـو ای مـاـرب

 یـآی مـی  هـرجـا تـو  بـ 

 2(شبان من کو ـتـو ای اـی

 پیدایی  وـبـ  هـر جـایی ت

ــن  ــال روان مـ ــ  دابـ  بـ

 قصود و هب راهبـویـی مـت

 2(تو ای عاشق ب  جان مـن 
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 حیاتب جمل از پر اور سالکب در اکنون -1

 عیسـی  بـا  کـنب  می طی سفر زادگی را
 

 است نـم اـب مسیح خداوادم 

 خـوااب  مـی  تسبیحش هللویا
 

 بندگردان

 آسماای داد  است کند، وعدة حفظب کند، پیروزمندم میام  منجی

 خدا را ستایب از این رو بسی شادم، از هرگنا  بی ارم، پیوست  می

 

 بـاطنب  شد  زیبا ام عیسی مرد  با چون -2

 گسـیخت   ایـ   بندهایب شد  محو گناهااب
 

 

 

 

ــیح در ــادمااب مس ــا ش  هللوی

 شـیطاای  هـای  بر فوج پیروزم
 

 بندگردان

ــذای -3 ــماای غ ــب آس ــدگاای آب ه  زا

 آراسـت   ایـ   را تاجب شست  خواش مرا ب 
 

 هللویـا  یـابب  همـی  مسیح از 

 اســت کــرد  آســمااب راهــی
 

 بندگردان

 کنداین جمل حال پیدا هرپریشان  کاش ای -4

ــد  ــا ره ــنب از ت ــر  از جا ــاوداای م  ج
 

 خـدا  دهد عیسی صلیب با ک  

ــدا ــد پی ــات کن ــماای اج  آس
 

 بندگردان
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 مالـک دلـب    تناا عیسی باشد -1

ــت ــداو  محبـ ــد را ماانـ  اباشـ
 

 عیسی آاجا ساکن شـود  تناا 

 یـابب  مـی  راحـت  او ا د ناات
 

 بندگردان

ــدارم  ــی اـ ــ  غمـ ــنب گلـ  اکـ

 گیـرد  دستب را میفرمود  ک   خود
 

 

 آزاد گناهب از عیسی کرد تناا -2

 ماـر عظـیمش   با بشکافت دلب را
 

 خداوادم عیسی ا د من است 

 ک  دائب راحت اسـت  آاجا برد
 

 

 تناا او در حق من احسان کرد

ــ  ــی آاگ ــماای آرام  داد آس
 

 بندگردان

 شـوم  می ااتوان در ابرد وقتی -3

ــات از چشــمة ــی او حی ــب م  اوش
 

 بخشد  ایرو من ب  عیسی تناا 

 یـابب  مـی  تـاز   ایـروی  دائب
 

 بندگردان

 کند پیروزم ابرد در این عیسی -4

 خواهب کـرد  شادی هموار  درآاجا
 

 بـرد  آسـمان  خـود  اـ د  مرا 

ــت ــوش در آرام و راح  او آغ
 

 بندگردان
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 اعتماد بر عیسی ایکوست -1

 هــای عــالی از اوســت وعــد 
 

ــا   ــد مــ ــادی و امیــ  هــ

 پیــــــدادر کــــــمم او 
 

 بندگردان

 عیســـی دارم اعتمـــاد ربـــ

 ای مســـیح منجـــی عـــالب
 

ــر عیســی  -2  دارماعتمــاد ب

 خــــون وی زدود  جــــرمب
 

ــودمآز  ــد  مــ  اش را وعــ

ــا  ــا فرمـ ــت را عطـ  فیرـ
 

ــاک او  ــون پـ ــر آن خـ  بـ

 محــض فــیض و رحــب او  
 

 بندگردان

 اعتماد بر او شیرین اسـت  -3

 در اوســت شــادی و ســرورم
 

 آزادم ز قیـــــد و بنـــــد 

 خداواـــــدآن مســــیح  
 

 بندگردان

ــان -4 ــادی ج ــد و ش  ای امی

ــان   ــب تاب ــ  روی ــو ب ــور ت  ا
 

 ام عیســی دوســت و منجــی 

ــا  ــوی هرجـ ــدمب شـ  همـ
 

 بندگردان

 
 

261 
 

من دارم شادی، شادی، شادی، شادی

 در قلب خود، در قلب خود، در قلب خود

 من دارم، شادی، شادی، شادی، شادی

 در قلب خود، در قلب خود دائب
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 ام شت  منجیـ  گـت پیروی او کـمل اسـجر ـپ -1

 شــادی و ســرور مــن در اوســت

   پیـش رومـون با عیسی بـدگی چـریق زاـدر ط

 رهـبـری  کـنـد  مـرا چـون دوسـت

 بندگردان

 (2)است جمل پر چ  زیستن او با

 مرا رهبری کند هر روز مرا رهااد

 است  ملـپرج  ـچ  ستنـزی او اـب

 

 است در حرورش زیستن دور ز ابر غب ملپر ج -2

 ض  اوـیــا  و  ذکــر  فــبــا  دعــ

 مدمبـه دـاشـب اـحـسیـم یـدگـزا رـسیـم در

 وــرســه  از  رمـبــره  و  ادیــه

 بندگردان

 اویـمـن سـار زریـاشد در شـن بـا مـی بـیسـع -3

  اـتـمـه یـب  و مل ـج  رـپ   ـچ و  

 دمیب شادان هرـایـمـی اـدگـورش زاـرـدر ح

 ب راــاهــب شــرایــس د ــا ابــت

 بندگردان
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 در طــی ســفر در اــور ســالکب -1

ــت" ــنب ترک ــد "اک  مســیحا گوی
 

ـ ـک اوج  رـب   هـا  در  یـا  هـا ـ وه

 مــا باــر از عـالی  ایســت  وعـد 
 

 بندگردان

ــور ــدایی اـ ــور خـ ــدایی اـ  خـ

 شــادم و مســرور هــا هللویــا  

 

 فـرا  گیـردم  هـا  تـاریکی  چون -2

 من اوست در وی ظلمتی ایست اور
 

ــان  ــبب تاب ــا  در قل ــش ب  جمل

 را ام منجــی حمــد مــن خــوااب

 

ــی ــد ام منج ــادی باش ــرا ه  م

ــوار  ــ د هم ــنب ا ــت او ک  زیس
 

 بندگردان

 تابـان  اوری در شادان قلبی با -3

ــا ــد ب ــا و حم ــبب ثن ــادمان قل  ش
 

 روان باشـــب آســـمان ســـوی 

ــد ــادی باش ــور ام ه ــان ا  جا
 

 بندگردان

 
 
 

264 
 

داری   عیسی، عیسی، عیسی مسیح خداوادم            چـقـدر مـرا دوسـت می

 دوستت دارم، دوستت دارم

 داری عیسی، عیسی، عیسی مسیح خداوادم            چـقـدر مـرا دوسـت می

 دوستت دارم، دوستت دارم
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 شادان هسـتب  ام منجی در -1

 گشـتب   پیروز شیطان بر چون
 

 هــردم ســرایب را فیرــش 

 غـــب  و آزاد شـــدم از درد
 

 بندگردان

 است یعـرف یـب  نـم قامـم

ــن در ــرد ایـ ــاای ابـ  روحـ

 شد فـدا  بارم عیسی ام منجی

 هایب هوس بر بخشید  پیروزی

 

 بسـتب  پیمـان  ام منجی با -2

 امـایب  دور را شـک  اـوع  هر
  

ــر  ــوج از برت ــت ف ــریر اس  ش

 اسـت  امایـان  بـی  مـن  فتح

ــر ــلیبی بـ ــا در صـ  جلجتـ

 ترس و هر گناهب را برداشت او

 

 پــویب راهــش جــویب را او

ــ  ــف ب ــروز او لط ــااب پی  م
 

 بندگردان

ــلحة  -3 ــاماسـ ــدا تـ  خـ

ــا ــر  تکیــ  ب  هــایش وعــد  ب
 

ــوت بخشــد  ــن در ق ــا ای  دای

 مشــوش را شــیطان کــنب
 

 بندگردان

 

266 
 

 شکر بر اام تو پدر، شکر بر اام تو پــسر               

 نیدی             ریادم را شـب  من تو مای  شدی، ف

 امودی             بمحک امبگایاایب برصخر  ااادی،پ

 روح تو بود هادی            بود کافی،  تو فیض اینک

 حصر حد و بی بار رحب و اجات بی 

 از چا    هـمکت   بـرواب   آوردی 

 ســرود  تــاز   بـ   کامـب دادی 

 حرـور  تو  بود  مرا  شادی  تا ابد
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 آید منجی صدای چون -1

 آیـد  منجـی  صدای چون
 

 آیـد  منجی صدای چون 

 بیـا  و بردار خود صلیب
 

 بندگردان

 کنــدم رهبــری جــا هــر

 کنــدم رهبــری جــا هــر
 

 بگذرم  در  از چ  رـگ -2

ــر ــ  گ ــذرم در  از چ  بگ
 

 کنـدم  رهبـری  جـا  هر 

 همـوار  ، روم، روم او با
 

 بگـذرم  در  از چـ   گـر 

 همـوار  ، روم، روم او با
 

 بندگردان

 جتسیماای تا روم رـگ -3

ــر ــا روم گ  جتســیماای ت
 

 جتسـیماای   تا روم رـگ 

 همـوار  ، روم، روم او با
 

 بندگردان

 جملـب  و فیض دهد او -4

 بـملـج  و فیض  دهد او  
 

 جملب و فیض دــده او  

 هموار ، کند ،کند حفظب
 

 بندگردان

 

268 
 

قوم خدا شالوم شالوم شالوم ای مؤمنین شالوم شالوم، شالوم

 با حمد و با تسبیح با شادی و سرود، ب  هب شالوم گوییب شالوم شالوم

 الالالالیالالالالی الالالی الالالالی  ال

 الالی الی هیالالی الالالالی الالالالالی ال
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 پنــاهی دیگــر اجــویب -1

 قـولی  دیگـر  مـن  اخواهب
 

 عیسی و مار خون ج    ب 

 عیسی بر هست اعتمادم
 

 بندگردان
 

 ایسـت  صـخر   بر اعتمادم
 

 جنبش اخـورد  هرگ  ک  
 

 تـ  اسـاطـا بـه  ـایـگر پـدی

 فرا گیرد تاریکی چون -2

 برخی د  طوفاااا چند  رـه
 

 مـرا  هـادی  بود فیرش 

 بـود  محفوظ من کشتی
 

 بندگردان
 

 

 

ــر از -3 ــار بح ــدگی ت  زا

ــر ــاد ب ــدهایب ب  رود امی
 

 آرامــی بــ  مــی گــذرم 

 مار و امیـدم  اوست ولی
 

 بندگردان

 در رسد چون وقت آخر -4

 شــد  عــادل او خــون بــا
 

 از مــر  آزارم ارســد  

 پیوست  دید خواهب را او
 

 بندگردان

 

271 
 

ــرد ــرد آزادم کـــ   آزادم کـــ

ــاتب داد   ــاد اجـ ــایب افتـ  بارهـ
 

ــرد   ــرا آزاد ک ــد و م  عیســی آم

ــرد  ــرا آزاد ک ــد و م  عیســی آم
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 عیان اسـت دم خدایا اور تو هر -1

 گنــ  اــ دت امــود  بــود خــوارم
 

 جاان در زیر فیری رایگان است 

 مسیح منجی است اکنون حصارم
 

 بندگردان

ــویب   ــت اپ ــ  من ــش ب ــرا راه  چ

ــرویب  ــن آبـ ــی او داد ایـ  غممـ

 

 مسیحا آاک  اور این جاان بود -2

 اشیبـور بـا فرمود تا خود اـ  مـب

 چـرا اــامش بـ  جــرأت اگــویب   

 خاک اویـب چو او آبب گشت من 

 

 ک  او روشن زمین و آسمان بـود 

 جور باشیبـا  در ظلمت شب دی

 بندگردان

 سمح تمام خدا را بپوشیب -3

 بیاییداـ  بـ  قـوت خـود بـلک  

 ع یــ ان در خــدمتش بکوشــیب 

 چـو گفـت روح قدوسش  بیابیب 

 بندگردان

 

 

272 
 

  هللویــــا، هللویــــا، شــــکر خــــدا را    هللویــــا، هللویــــا، 

  هللویــــا، هللویــــا، هللویــــا، شــــکر خــــدا را    هللویــــا، 
 

ــا  ــدا را هللویـــ ــکر خـــ ــا شـــ ــدا را هللویـــ ــکر خـــ  ، شـــ

 شـــــــکر خـــــــدا را هللویـــــــا، شـــــــکر خـــــــدا را  
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 توست منجی از ای چی   هم  -1

ــوال ــن ام ــای م ــت عط  توس
 

ــوی از  ــو س ــر و ت ــت با  توس

 توست از ای  و روح جسب و جان
 

 بندگردان

 هسـتی  تـو  تناـا  عـالب  خالق

 

 اـاظر  مـن  و صـاحب  تویی -2

 مـن  جسـب  ایـن  اسـت  امااتی
 

 (2)هسـتی  تـو  تناا جااب مالک 

 

ــ  در ــا هم ــتی ج ــر هس  حار

 مــن وقــت هــب و ثــروت هــب
 

 بندگردان

 گوســفندان شــبان تــویی -3

ــو ــ  ت ــن ب ــوال م  ای داد  ام
 

ــاحب  ــک و صـ ــان مالـ  جاـ

ــن از ــابش م ــت  حس  ای خواس
 

 بندگردان

 

 

274 
 

 گا               ح، حمدش کنید صبحمدش کنید

  حمـــــــــدش کنیـــــــــد 

  دوســــت دارم ســــرود خــــوااب

  خواهب چـون قـدیب سـرود خـوااب     

  گـویب  دم سخن مـی از منجی خود هر

  بگـوی  دم سخن مـی از منجی خود هر
        

ــر   ــد در ظاــ ــدش کنیــ  حمــ

ــامگا   ــد در شـ ــدش کنیـ   حمـ

  فریــاد کــنب چــون رســوالن    

  دعا و وعـا کـنب چـون رسـوالن    

ــ  روم، هر ــا ک ــ  هرج ــا ک   رومج

  گـردد  روحب شاد، شاد، شـاد مـی  
 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

159 

 

275 
 

 چون آوار  در دایا سـرگردان  -1

 روم زاـــدگی پـــیش ســـفر در
 

 جاـان  ایـن  در آرامی ایست 

 جاـان  ایـن  در آرامی اوست
 

 بندگردان

 جـــــمل روز آن در ااتظـــــار

ــون ــد آواز او چ ــب رس ــ  گوش  ب
 

 گمان هاست بی دایا پر از تلخی -2

ــرک ــتان ت ــنب  دوس ــدیمب ک  ق
 

 زوال بـ   رو عمـرم رود  وقتی 

 وجودم بی شادان شود و روح
 

 جاـان  ایـن  در آرامی ایست

ــد ــ د بایـ ــی اـ  روم منجـ
 

 بندگردان

 پایان پیش روم در صحرای بی -3

 ور شـود  طوفان و سـختی حملـ   
 

 جاـان  در ایـن  آرامی ایست 

ــد حفظــب مســیح خــون  کن
 

 بندگردان

 

 

276 
 

 (2)بار مسیحا کنیب ابرد  جان دل و از -1

ــان ــا ج ــید ه ــیب ص ــر کن ــیحا با  مس
 

 باـر مسـیحا   هـا صـید کنـیب    جان 

 بار مسـیحا  ابرد کنیب از دل و جان
 

ـــر روح از -2 ــویب پ ــدرت ش ــابیب ق  بی

 مســیحا باــر کنــیب ابــرد جــان و دل از

 شـــاادت دهـــیب  بیـــابیب قـــدرت -3

 مسـیحا  باـر  کنـیب  ابـرد  جان و دل از 
 

ــر از روح  ــویب پ ــدرت ش ــابیب ق  بی

 مسـیحا  بار کنیب ابرد جان و دل از

ــدرت  ــابیب ق ــاادت بی ــیب ش  ده

 مسـیحا  بار کنیب ابرد جان و دل از 
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 های شاهب عیسی پایدار بر وعد  -1

ــوار  ــتایش هم ــنب س ــدا ک  را خ
 

 هرجـا  در کـنب  تمجیـدش  ابـد  تا 

ــر ــد  ب ــای وع ــدا ه ــدار خ  پای
 

 بندگردان

 پایـــــــــدار، پایـــــــــدار

 پایـــــــــدار، پایـــــــــدار

 

 دارد ای محکب هایش پای  وعد  -2

ــمم ــد  ک ــروزی بخشــد زا  اش پی
 

 ام خـدا  های منجـی  پایدار بر وعد  

ــر ــد  ب ــای وع ــد ه ــدار خداوا  پای

 

 طوفان شک و ترس هجوم آرد  چون

ــر ــد  ب ــای وع ــدا ه ــدار خ  پای
 

 بندگردان

 دااـب  مـی  یقین کممش روی از -3

 خـود آزادم  منجـی  در مـن  اکنون
 

 گنـاهب  امـود   پـاک  عیسی خون 

ــر ــد  ب ــای وع ــدا ه ــدار خ  پای
 

 بندگردان
 

 عیسـی  خداواـد  کمم بر پایدار -4

 دایـا  بـر  پیـروزم  شمشیر روح  با
 

ــت  ــذوب او محب ــرد  مج ــرا ک  م

ــر ــد  ب ــای وع ــدا ه ــدار خ  پای
 

 بندگردان

 ام ایسـتاد    او بـر کـمم   پایدار -5

 یـابب  مـی  آرامـش  خـود  منجی در
 

ــدای  ــد او روح اـ ــادی باشـ  ام هـ

ــر ــد  ب ــای وع ــدا ه ــدار خ  پای
 

 بندگردان
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ــگا  در -1 ــت پیش ــواایب   تخ ــرود خ ــیح س ــیض مس  (2)ف
 

ــا خــدا حرــور ــا ماســت چــون ب   (2)رویــب دعاهــا ب
 

ــر -2 ــریب گ ــا فقی ــی ی ــالمیب  غن ــر س ــا گ ــار ی   (2)بیم
 

ــا در چــون  (2)مصــریب حرــورش شــود آشــکار دع
 

  (2)پریشـــان ســـازد فکـــرم زمااـــ  غماـــای چـــون -3
 

ــ  ــأیوس هرگ ــردم م ــی  او اگ ــ  دادم م ــد ب   (2)رس
 

ــا در -4 ــا  و بمیـ ــختی تناـ ــایب او سـ ــت ملجـ   (2)اسـ
 

 (2)و را  راست قـیرـط در رد ـکـا بـرکـت  ـهرگ

 
 

279 
 

 های تو شاخ . . . ما . . . تو تاک هستی 

 ما را در خود اگادار

 عطا فرما تا میو  آوریب و آن میو  بمااد

 با محبت. . . رویب  می. . . در اام تو . . . رویب  می

 بدااد. . . تا جاان 

 ک  قدرت، اجات، شفا از آن توست

 های تو شاخ . . . ما . . . تو تاک هستی 

 ما را در خود اگادار

 عطا فرما تا میو  آوریب و آن میو  بمااد
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ــا عیســی را  روم   -1 ــبب شــاد اســت چــون ب  قل
 

 بــر اــامش جــمل بــاد چــون بــا وی همــی روم 
 

ــون   ــت چ ــاد اس ــبب ش ــی را  روم  قل ــا عیس  ب
 

ــر ــا روز  هــــ ــد بــــ  روم را  خداواــــ
 

 بندگردان

ــا ــا هللویـــــ ــد بـــــ  روم را  خداواـــــ
 

ــا بــاد چــون جــمل بــر اــامش  وی همــی روم ب
 

ــا ــا هللویـــــ ــد بـــــ  روم را  خداواـــــ
 

ــر ــا روز  هــــ ــد بــــ  روم را  خداواــــ
 

 

ــیطان -2 ــا  ش ــون ب ــوب چ ــی را  مغل  روم عیس
 

 جــمل بــاد چــون بــا وی همــی روم بــر اــامش
 

 روم عیســـی را  مغلـــوب چـــون بـــا شـــیطان
 

ــر ــا روز  هــــ ــد بــــ  روم را  خداواــــ
 

 بندگردان 

 

281 
 

 ام               چ  عجیـب اسـت عیسـی منجـی    

  چ  در کتاب خوااد  ادید  اشنید  آن
        

 ام چ  عجیب است عیسـی منجـی   

  ام چ  عجیب است عیسـی منجـی  
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 بندگردان

ــرک ــردی آری تــ ــرم کــ  باــ
 

 شـکو  سـما   و جمل ترک کردی -1
 

 باــــرم کــــردی آری تــــرک 
 

 خــدا بــا مــرا بــدهی آشــتی تــا
 

 بندگردان

 صلیب روی خودبر جان کردی ترک -2
 

ـ  گنـاهب  بخشیدی   امیـد  دادی  ب
 

 بندگردان

ـ  مـادرم  و پدر  کنب ترک -3  ارتـب
 

 باـرت  بـرادر  و خـواهر  کنب ترک 
 

 بندگردان

 ترک کنب جـااب  اموالب کنب ترک -4
 

 دارم دایـا  در آاچ هـر کنب ترک      
 

 بندگردان

 

 

283 
 خواهب هر روز با تو را  روم، صدایت را بشنوم -1

 م د  خوش اجاتت را، هم  جا رسااب

 بندگردان

 همتا یـو بـار تـم                  سلطان قلبب تویی عیسی)

 (2( )صدایت بشنوم با تو را  روم خواهب هر روز

 ات را اجویب، ببخش مرا مسیحب چون اراد  -2

 شتابان دوم، با تو را  روم خواهب سویت

 بندگردان
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 عیسی در هستیب شادان -1

ــا  ــر  ب ــان ای چا  درخش

ــب  ــاد او در داریــ  اتحــ

ــعادتی  ــی س ــت حقیق  اس

 ماســت در او ماــر گــر 
 

 ماســت در ماــرش چــون 

 ماســت در ماــرش چــون

ــلح ــفا و ص ــاد در ص  اا

 ماســت در ماــرش چــون

ــعادتی ــی س ــت واقع  اس
 

 ماست در مارش چون

ــة در -2 ــر کلبــ  محقــ

 برتـر  اسـت  مسـیح  عشق 

 بـو  و راـگ  گیـرد  چی  هر 

ــدگی  ــان در زا ــت ام  اس

 ماســـت در او ماـــر گـــر
 

 ماسـت  در ماـرش  چون 

 ماسـت  در ماـرش  چون

 اکــو بــرین خلــد چــون

 ماسـت  در ماـرش  چون

ــدگی ــان در زا   اســت ام
 

 ماست در مارش چون
 

 فرمـا  رحمت مسیحا -3

 عطـا  کن قدرت و فیض 

ــرو  ای   ــر ف ــمل پ  ج

 ماســت هــادی تــو روح 

 در ماسـت  تـو  ماـر  گر 
 

 ماسـت  در ماـرت  چون 

 ماسـت  در ماـرت  چون

 مـــمل  زدایـــد اـــورت

 ماسـت  در ماـرت  چون

ــو روح ــادی ت  ماســت ه
 

 ماست در مارت چون
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 سخن گویب اگـر بـا هـر زبـاای     -1

 ااسازسـود و  بـی ودـب نـم ودـوج 

ــب  ــر داا ــوم اگ ــب عل ــوت و ه  اب

ــان  ــر از ایم ــ  گ ــو  کام ــا ک  را ه

 دســتب ز ایناــا گــر جملــ  برآیــد

ــر ــوالب گ  بســوزم جــااب، دهــب ام

 محبت بی حلیب و ماربان است -2

ــ  ــوار ا ــیح اط ــروری قب ــی غ  و ا

ــب ــرد خش ــوءظن و اگی ــدارد س  ا

ــاور امایــد همــ   صــبردار اســت ب

 هرگـ  ایـن محبـت    سـاق   اگردد

 پـــذیرد آخـــرا ً پایـــان زباااـــا

 علب وابوت هردو ج ئیست کنون -3

 تعقـــ و  فکـــر کـــودکی زمـــان

ــ  ــمن  هم ــار طف ــن گفت ــار م  گفت

 مــباب بینــیب در آینــ  کنــون

 ج ئـی اسـت اینجـا    من شناسایی

 دان س  چیـ  الحـال مـی    بود باقی

 محبـــت ایناـــا اعظـــب ولـــیکن
 

ــی  ــن در ول ــد م ــاای اباش  مارب

ـ  نجیـس داـص رـپ ل یـف  آوازرپ

ــاهب  و ــر آگ ــرار از گ ــت اس   خلق

ــوااب ــ  کــردن منتقــ  ت  جــاهر ب

 هسـتب  هـی   اباشـد  گـر  محبـت 

ــاای اباشــد  ســودم ایســت مارب

 آرام جان است آن ،حسد اشناسد

 ســروری دارد خــود افــع اجویــد

 آرد تـراس اگردد  وشـخ  یـک ز

 اســت امیــدوار کنــد مــی تحمــ 

ــی ــابود ول ــردد ا ــر گ ــوت ه  اب

ــوم ــرد خــویش زوال آخــر عل  گی

 شودایست سررسدج ئی کام  چون

 تأمـ   بـی  امـودم  مـی  چو کـودک 

 طفـمن کـار   ترک کـردم  مردی ب 

 هـب  بـا  آشـکارا جملـ    در آاوقت

 اـشناس گشتب چوند بع بـناسـش

 ایمـان  ایـ   محبـت  و امید اسـت 

 ب  دایـا بـا محبـت     جان ای بکوش 
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 در طریــق زاــدگی در ایــن جاــان -1

 را  تنـــگ تـــو بـــود مســـیر مـــن
 

 سوی تو روم با قلـب و روح و جـان   

ــن  ــادی م ــود ه  (2)روح قدوســت ب
 

 بندگردان

ــیح،  ــادی   ای مســ ــد و شــ ــ  امیــ ــیح، مرکــ ــویی ای مســ  (2)ام تــ

ــادی      ــد و ش ــ  امی ــی، مرک ــی  غم ــد ه ــن اباش ــود م ــیح در وج  ام، ای مس
 

 شادی تو ای مسـیح قـوت ماسـت    -2

 تقدیمت کنب این روح و جسـب و جـان  
 

ــد   ــت  وع ــروت ماس ــی ث ــای الا  ه

ــبی    ــوم ش ــا ش ــان ربّت  (2)عالمی
 

 بندگردان

ــت ای   -3 ــش روح قدوس ــیح آت  مس

ــری ــرأت و دلی ــا  ج ــ  م ــد او ب  بخش
 

 ور ســـازد وجـــود آدمـــی شـــعل  

ــدا   ــام خ ــاییب پی ــمم ام ــا اع  (2)ت
 

 بندگردان
 
 

287 
 آسماای  شبان تویی اور و حیات درتو بود ای خداواد ماربان مسیح من تویی  -1

 بندگردان

 حامی و راهب تو هستی تناا ملجایب تو هـستی

 یـویـن تـح مـسیـم ج  تو هی  یاری ادارم

 سرایبواادرحرورت وسرود باحمدوتسبیح  راخواهب حرورت عظیب بی بااشتیاقی -2

   بندگردان

 هستی تو تناا  من  عالمیان مسیح شفیع ای  ای خالق ک  هستی تناا تو را جویب -3

 بندگردان
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 از دل ســرود حمــد خــوااب   -1

 هــر زمــان  در هــر مکــان در 
 

ــادم و آرام  ــون شـ ــب چـ  دااـ

 اوسـت هادی خداست، رهبـرم  
 

 بندگردان

ــت  ــرم اوس ــرم اوســت، رهب  رهب

 مــــااب امــــین پیــــرویش در

 

ــاس  -2 ــر ش ــکند  گ ــرم بش  عم

 چـــون رســـد عمـــرم طوفـــان

 

ــت    ــرم اوس ــی رهب  در هرتنگ

 اوسـت  مسرورم چـون رهبـرم  

 

ــ ور ــود  بغـ ــ ون شـ  دل افـ

ــب ــون آرام ــرم چ ــت رهب  اوس
 

 بندگردان

 ایـن دسـت ااـب    او در دست -3

 دااــب خشــنودم چواکــ  مــی  
 

ــ   ــ  هرگــ ــنب ای گلــ  اکــ

ــوتب ــت ق ــرم اوس ــت رهب  اوس
 

 بندگردان

ــن چــون -4 ــر م ــد عم  بســر آی

ــوج از ــر  م ــب م ــت هراس  ایس
 

ــا  ــیض بـ ــر او فـ ــد ظفـ  آیـ

 اوسـت  رهبـرم  خداسـت  من با
 

 بندگردان

 
289 

ــی  -1 ــا م ــی مای ــدا راه ــد خ  کن

 اگـــــــر بـــــــا او را  روم 
 

 کنــد او راهــب را مایــا مــی   

 بـــــا او زاـــــدگی کـــــنب
 

 کند میاو راهب را مایا      
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ــکوف   -1 ــ  ااجیرشــ ــاوردگرچــ ــا ،ایــ  هللوهللویــ

 

ــود   م ــت اشـ ــا یافـ ــو  درموهـ ــا ،یـ  هللوهللویـ
 

 بندگردان

 (هللوهللویا، لویاـلـلویا، هـلـلویا، هـلـه)
 

 اــللویـهللوه ،رددـع گـایـتون رـ  زیـاصـح رـگ -2
 

 اــهللوهللوی ،دـنـدهـ  اــا آذوقــه  ــ رعـــم

 بندگردان

 هللوهللویـــا ،دااز آغـــ  منقطــع شـــو هـــا  گلــ   -3
 

 هللوهللویـــا ،هـــا اباشـــند هـــا در طویلـــ  رمـــ 
 

 بندگردان

ــد   ــواهب ش ــادمان خ ــد ش ــیکن درخداوا ــا ،ل  هللوهللوی
 

ــا ،خــویش وجــد خــواهب امــود درخــدای  هللوهللوی
 

 بندگردان

 

291 
 ای منجی اـ د کـ  روم    -1

 تــویی شــادی ااــدر مــاتب

 کنـد  جاان تو را رد می -2

 ام لیک چون مارت چشید  

ــا پا -3 ــوام ت ــانپیــرو ت  ی

 تویی حیات، ایکـو شـبان  
 

 ترک ماـرت کـنب؟   چون ---

 (2)چگوا  ترکـت کـنب؟  

ــت ــر طریق ــد تحقی  کن

 (2)؟چگوا  ترکـت کـنب  

ــب ــ دت ه ــمان در ا  آس

 (2)کـنب؟  ترکت گوا ـچ
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292 
 

ــد  -1 ــا    وعـ ــی و جفـ ــوان در تنگـ ــد تـ ــدم بخشـ ــیب خداواـ ــای عظـ   هـ

ــدا    ــدوس خــ ــور روح قــ ــود  دل حرــ ــ  امــ ــا  تجایــ ــای مــ  هــ
 

 بندگردان

ــی    ــا و در تنگـ ــدر جفاهـ ــا ااـ  هـ

ــ   ــ  چی ــت   هم ــت ماس ــر خیری  با
 

ــود در هر   ــت ش ــددکارم یاف ــام  ج

ــا  ــت ت ــیب در را  راس ــدگی کن  زا
 

ــا      -2 ــا را از خطرهـ ــد مـ ــا رهااـ ــت تـ ــرد ماسـ ــدا گرداگـ ــتة خـ  فرشـ

ــد   " ــد ش ــب اخواه ــرتان گ ــویی از س ــی   "م ــد عیس ــدة خداوا ــت وع  اینس
 

 بندگردان

 کیســت کــ  مــا را از محبــت عیســی جــدا ســازد یــا دور امایــد         -3

 اــ  شــکنج  یــا قاــر دشــمنان، چــون عیســی در وجــود مــا مااــد         
 

 بندگردان

 

293 
 عیســی ای  ارمد دارم، دوســتت دوســتتدارم،  تدوســت -1

 

 چـ  ایکـویی   بیـنب کـ  باـر مـن     هر روز  مـی 
 

ــا ــی ب ــادمان قلب ــت را  ش ــویب اام ــدت گ ــرازم حم  براف
 

ــو ــاً تـــ ــی  را قلبـــ ــت مـــ  دارم دوســـ
 

 توســـت دســـتان در کاینـــ روحـــب ام، و زاـــدگی -2
 

ــو ــرا ت ــد  م ــا ای خری ــت ب  در جلجتــا مرگ
 

ــادمان  ــی ش ــا قلب ــدت ب ــویب حم ــت گ ــرازم را اام  براف
 

 دارم ـــیت مــدوس اًـــــلبـرا ق وـــت
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294 
 

ــرب   -1 ــب س ــت دائ ــی اس ــدگی، جنگ ــا در زا ــان م ــر  ایم  س
 

  !گــذرعیســی بــود ایــروی مــا، ایکــو بجنــگ و کــن 
 

  چشـــمان بـــیفکن ســـوی او، در جســـتجوی روی او    -2
 

  !برـراه ب ـوی او، هب را  اوست هـر از کـگیـوت بـق
 

 کـن  ترس هرچ  باشـد دورکـن، زعشـقش سـرت پرشـور      -3
 

ــر    دل را از ــر ثم ــت پ ــردد حیات ــن، گ ــور ک   !او پرا
 

 و ماربـــان، اـــ د مســـیح آرام جـــان هســـتی ع یـــ  -4
 

 !اخواهی تو دگرپیوست  هرجا هر زمان، ج  او 

 
 

295 
 

 قلب خود سـرودی  دارم در -1

 بخشـیدی  عصـیااب را  ک  چون
 

ــرود شــــــادماای    ســــ

ــال ــادم  حــ ــو شــ  در تــ
 

 بندگردان

ــادم   ــو ش ــال درت ــادم ح  ش

 قلـبب  بـ   آمـدی  چون مسیحا

 

 دارم دل در ماــر عجیبــت -2

 

ــک وادی در ــ  تاری ــوااب ای  خ
 

ــال  ــو در حــ ــادم تــ  شــ

ــال در ــو حــ ــادم تــ  شــ

 

 هرگــــ  غــــب اــــدارم  

ــال  ــادم حــ ــو شــ  در تــ
 

 بندگردان
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296 
ــب    -1 ــون غ ــرم چ ــا  ب ــ  پن ــ  ک ــند  ب ــا در رس  ه

 

 بــ  کــ  پنــا  بــرم چــون قلــبب بشــکند      
 

ــن ــر ای ــال از با ــون زارم ح ــی اکن ــاهی م ــویب پن  ج
 

 گـردم امـا ااـدو  آیـد سـویب      پی شادی مـی  در
 

 بندگردان

ــر  ــا خـــون پـ ــد اجـــات بـ ــا عیســـی بخشـ  باـ
 

ــفا و آزادی ــر درد ز شــــ ــا هــــ  و جفــــ
 

ــا  ــ دش رو بـ ــک واـ ــان دور ز شـ ــیان ایمـ  عصـ
 

ــو ــوان   را او تـ ــد روح و تـ ــذیرد بخشـ  (2)پـ
 

 گنــا  افـــتب  بــ  کــ  پنــا  بـــرم چــون در     -2
 

ــ  ــ  ب ــا  ک ــرم پن ــون ب ــب چ ــر روح  کشــد زج
 

 وجـودم  در اـور  ک  جـویب پـاکی و   بخشش از  عدل و
 

 آیـد سـویب   ااـدو   گـردم امـا   شادی مـی  پی در
 

 بندگردان

 
 

297 
 زیرا تو ای خداواد خالق عالمیـان 

 جمل از توست جـمل از توسـت  

 زیرا تو ای خداواد خالق عالمیـان 
 

 (2)برتر ز هر قدرتی در آسـمان  

ــمل از توســت عیســی    (2)ج

 (2)برتر ز هر قدرتی در آسـمان 
 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

172 

 

298 
 خوااـد  می  عیسی  ارمی  ب  و  لطف  ب  -1

ــر در ــت ب ــتاد  قلب ــی ایس ــد م  خواا
 

ــد  ــ د گویــ ــن اــ ــا مــ  بیــ

ــد ــ د گویــ ــن اــ ــا مــ  بیــ
 

 بندگردان

ــا ــا  بیـ ــان ای بیـ ــا پریشـ  دل بیـ
 

 خوااـد  می عیسی  عظیمش   لطف  ب  
 

 اـیـکار بـناـای گ ان ـه

 خوااد می عیسی چون  روا ایست تأخیر -2

 جویــد رحمــتش رد مکــن تــو را مــی
 

ــد  ــ د گویــ ــن اــ ــا مــ  بیــ

ــد ــ د گویــ ــن اــ ــا مــ  بیــ
 

 بندگردان

 شـود  رود وقت تمام مـی  فرصت می -3

 اسـت  در مر  بـر   رسد هب تاریکی می
 

ــد  ــ د گویــ ــن اــ ــا مــ  بیــ

 بیـــــا گویـــــدت عیســــی 
 

 بندگردان
 

 اسـت  داد   وعد  عجیب ماری بی ب  -4

 رحمش عظـیب اسـت    گناکاری  گرچ 
 

 را گناهااـــــــت بخشـــــــد 

 را تـــــو قلـــــب بشـــــوید
 

 بندگردان

 

299 
 شــکرش هللویــا گــوییب هللویــا، -1

 

ــا   ــدش، هللویـــــ  حمـــــ
 

 (2)ستایش کنیب اام عیسی را

 را گناهب مرا،بخشید  است داد  اجات -2
 

ــرا   ــرد  مــ ــر کــ  از روح پــ
 

 (2)ستایش کنیب اام عیسی را
 مـــن عیســـی را دوســـت دارم -3

 

 (2)عیسی مرا دوست دارد 

 (2)ستایش کنیب اام عیسی را
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311 
 

ــی را  -1 ــدای عیس ــنو ص ــی بش ــ  م ــو را ک ــد ت  خواا
 

ــن  ــ د م ــا ا ــت   بی ــو  ای خس ــب ت ــش ده  را آرام
 

 بندگردان

ــی را در  ایستاد  بر در قلبت ــد همــــــ  کوبــــــ
 

ــا" ــا ت ــوم بگش ــ  ش ــی "داخ ــدت م ــی گوی  عیس
 

 

ــرد    -2 ــ  م ــا  ای در ای ک ــت   ،گن ــرت گش ــا  عم  تب
 

ــت  ــرا  گش ــق گم ــی ،از را  ح ــدت م ــی جوی  عیس
 

 بندگردان

 "حیــاتب مـن اـان  "، "اــورم راسـتی و  مـن را  و " -3
 

 "ام زاـدگی  آب مـن " ،"من اـاجی و مـن شـفیعب   "
 

 بندگردان

ــات -4 ــان روز اج ــت  ه ــ   ،ا ناس ــان از برخی  مردگ
 

 شانـو را رخـخوان کند تـت عیسی را بـبـب  قل

 بندگردان

 

311 
 

ــا  ــیحا زود بیـــ  (3)ای مســـ

ــویب  ــا گـ ــر روز در دعـ  (3)هـ
 

 

 
 

 مســـــــــیحا زود بیـــــــــا

 مســـــــــیحا زود بیـــــــــا
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 امایب را محبت می ای خداواد قوت من تو  -1

 ام مدد یافت  تو توک  داشت و دلب بر

 بندگردان

 را در هر وقت متبارک خواهب گفتخداواد 

 برافرازیب گرـکدیـی اــب را او امــا

 بر زبان من خواهد بودتسبیح او دائماً   -2

 را آزاد کرد هللویاـا  مـون از گنـچ

 بندگردان

 سراییببپی سرودی تاز  برای او با هب  -3

 است  پر خداواد چون جاان از رحمت

 بندگردان

 

313 
 

 کلمة حیات ،کلمة حیات     آگـاهـیـب از شـکـو  آن ، آن  وصفخواایب سرود در  -1

 بندگردان

 (2)حیات خدا کلمة   کلمــة ای پــیام ابــدی موجــد ایمــان تویی    تــویــی

 کلمة حیات ،کارانــگنا کلمة حیات     مـ د  بـاـر ،خداواد مسیح است همان -2

 بندگردان

 کلمةحیات ،صفاست بخشـندة صلح وکلمةحیات     ،های ماست ام بخش دلـالا -3

 بندگردان
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314 
ــو  -1 ــدای هســتی یا ــالق خ  خ

ــح ــد  مس ــخرة ای کنن ــدی ص  اب
 

ــو   ــتی یا ــدای هس ــادر خ  ق

ــو  ــویی یا ــفا ت ــد  ش  دهن
 

 بندگردان

ــو ــا گـ ــا  ،هللویـ ــو هللویـ  گـ

ــااب   ــوب ج ــتی محب ــو  هس  یا
 

 خدای ابراهیب عظیب "هستب من" -2

 جــاودان صــخرة مؤمنــان خــدای
 

 گـــو هللویـــا ،هللویـــا گـــو 

ــو  ــویی یا ــفا ت ــد  ش  دهن
 

ــو  ــالوم یا ــدای ش ــالیب خ  س

ــو  ــویی یا ــفا ت ــد  ش  دهن
 

 بندگردان

 "یایرا او ـی"کند  مـی اـایـم -3

ــد ــرد فرزا ــ  آشــکار ک  را او یگاا
 

 خداواـد مسـیحا   عظـیب  اجات 

ــو  ــویی یا ــفا ت ــد  ش  دهن
 

 بندگردان

 

315 
 ظلمـت عصـیان   بود در دایا گمر  -1

 من است تابان ب  روشن اوری ک چ  
 

 عیســی اــور جاــان اســت   

 عیســی اــور جاــان اســت  
 

 بندگردان
 چ  خوش اوری کـ  باشـد رخشـان   

ــوری ــودم کــ ــا بــ  ا ن یببینــ
 

 درعیسی هستیب چون اداریب ظلمت -2

 مـان را  هـادی  روشنیب چون پیـرویب 
 

ــ   ــی ب ــان  آرام ــب تاب ــ  روی  ب
 عیســی اســت اــور جاــان 

 

 عیســی اــور جاــان اســت  

 عیســی جاــان اســت اــور 
 

 بندگردان
 اابینـا  ایی ای ک  در ظلمت گشت   -3

 ب  اـورش بنگرتـا کـ  گـردی بینـا     
 

 جاــان اســت عیســی   اــور 

 عیســی اــور جاــان اســت  
 

 بندگردان
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316 
 

 و  چــ  اواهــای دلکــش -1

 دهنـــد آواز شـــادی مـــی
 

 آید ب  گوش گـردد فـ ون   --

 دشت سالیب کـو  صـایون  
 

 بندگردان

ــد   ــیلش کنی ــد و تجل  حم

ــیعااا  ــیعااا هوشــ  هوشــ

 

 سرایند اطفـال کوچـک   -2

 بخشـد  زیرا کـ  شـفا مـی   
 

 ب  هـر سـو اـدا در دهیـد     

ــدا  ــرة خـ ــیعااا بـ  هوشـ
 

 هوشیعااا بـر شـا  شـاهان   

ــاران  ــات برگناهک ــب اج  ه
 

 بندگردان

 اسب مسیح بخشد شادی -3

 زآاک  خواـش شوید هرکی

 

 بــر یاــود و بــر امتاــا    

ــا   ــازد ره ــ  س ــر گن  از ه
 

 بندگردان

 
 

317 
 

 فرمان عیسی است باید درخشـید  -1

 چون شمع روشـن در شـام تاریـک    

 جـا کـ  باشـیب   در جای خود مـا هر 

 فرمان عیسی است باید درخشید -2

ــو  ــن و ت ــ  خــوبی رــعف م ــد ب  داا

 با این هم  وی چشـب ااتظـار اسـت    

 فرمان عیسی است باید درخشید -3

ــارا    ــدو ، یـ ــا  و ااـ ــر و گنـ  فقـ

 پی بـا مـن و توسـت از روی ایمـان     
 

 جا سوزان چو خورشـید  هر   تابان ب 

ــک   ــوراای و ای ــر ا ــیب در ده  باش

 هر یک ب  قسـمی بایـد درخشـیب    

ــد   ــر و امی ــا ما ــان ب ــور ایم ــا ا  ب

 بیند ک  گـاهی کـب گشـت  پرتـو     

 بینــد کــ  اــور مــا آشــکار اســت 

 این احتیـاج هـر روز دایـا اسـت     

 تاریـــک کـــرد  دایـــای مـــا را 

 ب  جایش باشـد درخشـان   هر یک
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318 
 

ــد  -1 ــادا اوی ــان ب ــر خاکی ــد  ،ب ــ  کنی ــر آگ ــ  بش  خی
 

ــد هر ــدایی در دهی ــو ا ــید  ،س ــ د  رس ــق م ــ د  ز ح  م
 

 کـرد  جمـال خـود عیـان     ،مسـیح از آسـمان   عیسی -2
 

 خـــمق عـــالب شـــد پدیـــد ،در کســـوت ااســـاایان
 

ــب  -3 ــی گ ــدر پ ــد روان  ،گشــتگان اا ــو ش ــان ایک  چوپ
 

 آالم و زحمــت را کشــید ،بــذل جــان حتــی بــ  مــر  و
 

 عصــیان مــؤمن را زدود  ،عــدل خــدایی را امــود   -4
 

ــد زود ــد ،ای عاصــیان زودآیی  گــن  عظــیب دســت آوری
 

 هـان  تـو   کـف  مـد  از  فرصت  ،جوان ای   است اجات وزر -5
 

 نیدـکی  کـاش ت  ـر گفتـب ،امان   ـد خـی دهـسـیـع                                           
 
 

319 
 مسیح است اورم، مسیح حیاتب) -1

 

 2(را  و راستی و هب اجـاتب  
 

 بندگردان
 (2)ما ، حیات عیسی اف ون درهللویا، هللویا

 

ــراییب ) -2 ــد فیرــش را بس  بیایی
 

 2(از دل وجان سرود بخواایب 

 بندگردان

 اعمن اماییب، فیض عیسـی را ) -3
 

 2(آن منجی و آن خداواد را 
 

ــو  ) ــر جملی،ت ــو پ ــاهی ت  پادش
 

 2(ای عیسی دهیب  جملت می 
 

 بندگردان
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311 
 بر افمک شد از گنـ  گـر غبـارم،    -1

ــی از ــر  ول ــت دگ ــارم  عقوب ــاد ا  ی

 چو دیدم مسیحا ک  در قعر چاهب -2

ــاهراهب   ــت درش ــرآورد و بگذاش  ب

ــ  منــت اپــویب؟ -3  چــرا را  او را ب

 غممــــی او داد ایــــن آبــــرویب

 رعف فرسود  همچو هملـب  گر از -4

 چو دااب ک  بخشد چ  زر یـا سـفالب   

 من رهبر   مسیح و  را   است  مسیح -5

 مار ایستاد  است ااـدر بـر مـن     ب 
 

 گن  کرد  ا دیک حق شرمسـارم  

 صلیب مسیح است اکنون حصارم

 گنـاهب  قیـد  بـ   طبیعـت   اسیر

 ج  او ایست منجی و ابـود الاـب  

ــرا ــام چ ــادم او ا ــویب؟ را دم  اگ

 اویباو آب من گشت من خاک  چو

 ا  در را  و محنت ا  اادر مملـب 

ــ  ــ ل ش ــب ی ــک ل ــ الب مل  الی

 من افسر هب او تاج بخش و هب او

 دارد از ره اـان گـوهر مـن      اگ 
 

 
 

311 
 بی شادم ک  پدرم از آسمان -1

 امری بی عجیب در ااجی  بینب
 

 لطف خود را در کتاب کرد بیـان  

 ام عیسی دوست داردم ک  منجی
 

 بندگردان

 عیسی دوسـت داردم  شادم ک 
 شادم ک  عیسی دوسـت داردم 

 

ــت داردم   ــت داردم، دوس  دوس
ــت داردم ــی دوســـ  عیســـ

 

 کـنب  اگر او را فراموش مـی  -2

ــد   ــتش دارم اوی ــو از محب  چ
 

 باز هب دوست داردم هرجـا روم  

 زود ب  پناهش باز خواهب دویـد 
 

 بندگردان

 ایستب وقتی ک  ا د خدا می -3

 راجاوید آن سرود  خوااب سرود
 

 چ  سـرودی بیشـتر اـدارم   گر 

 عجب ک  عیسی دوست دارد مرا
 

 بندگردان
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312 
 ای منجی مـن ای خـدا   -1

 درد گنــــ  کــــردی دوا

 بر خود کردی قیاماز ق -2

 منجی تویی بر خا  و عام 

 ای کام  و حق و مبین -3

 ما را با خود کـردی قـرین  

 هب حافظی و هب شبان -4

ــان   ــت ورد زب ــام خوش  ا

 تایابــد رحمتــپایــان  -5

 باشــد جــمل و قوتــت  
 

 ااتاــا ای قــدرتت بــی  

ــفا ــت دارالشـ  ای درگاـ

 کردی تو کار خـود تمـام  

 هــب شــافعی ااــدر ســما

 ای اور و ای محیـی دیـن  

ــنا ــوای و ای آشـ  ای مـ

 هــب مــالکی بــر مؤمنــان

ــا  ــرود و در دع ــدر س  اا

 آخـــر اـــدارد قـــدرتت

  ز عـد جـدا   از حد برون و
 

 

313 
ــو سرمســت مســیحب مــن    -1  چ

 آهـــوی مســـیحب مــــن  چـــو  
 

ــب؟   ــ  اادیشــ ــر چــ  ز دردســ

ــب؟    ــرا ترسـ ــر چـ ــیر اـ  ز شـ
 

 ؟من ز شیر ار چرا ترسب

 بندگردان

 خداوادی خداوادی، خداوادی،  عیسی تو
 

 

 من؟ ها چرا ترسب را دیدم، ز فرعونو چو موسی ت

 من؟ ها چرا ترسب ز فرعون ؟ها چرا ترسب ز فرعون
 
 

ــو  -2 ــد چـ ــن او باشـ ــی مـ  منجـ

ــو  ــوق  چــ ــور و شــ  او دارمشــ
 

ــد   ــد و بن ــ  قی ــب؟  ب ــ  اادیش  چ

 چـــرا ترســـب؟ شـــور و شـــرز 
 

 ؟من چرا ترسب شور و شرز 

 بندگردان
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                                                314 

ــ  -1 ــد کری ــکر خداوا ــورـش  ب و غف
 

 کرد  چنین جمع هم  را با سـرور  
 

 شــکر خــدایی کــ  همــ  شــاد کــرد
 

ـ ـان از گنـق جاـخل   ردـ  آزاد ک
 

 بندگردان

 هب بدرخشیب  بر دیگران  ما باید اور دهیب در جاان

ـ    -2 ــ ـاـور جاـان منج  رـی کـ  بش
 

ـ  ـطف تـن ز ر  لـک   رـو بر مـا اظ
 

 ان فــداـان جـــر گناهــان جاـــباــ
 

ـ ـردی، ای مـک  ـ ـظار ما  اـر و وف
 

 بندگردان

 شـبان   هستی گل  توچون ما هم   -3
 

 ما همـ  جسـمیب تـو روح و روان    
 

ـ ک مةـه   ـو بـا شـادی مــه  ارهاــ
 

ـ ـن ز گنـک   ان رهـا ـا  و ز خطرم
 

 بندگردان

 قلب من از ماـر پـر از اـور کـن     -4
 

 هر چ  گنا  است ز مـن دور کـن   
     

ــ ــودـروح ق ـــس را بن  انـما در جا
 

ـ ـر هـما بـنـراه  ـ ـم  مرهانـة گ
 

 بندگردان

                            
                  

615 
 

 زبـان  و یـک  یکـدل کنون مـا همـ    
 

 پرســتش کنــیب عیســی ماربــان 
     

ــ   ــار ع یـ ــد و یـ ــدا و خداواـ  خـ
 

   قلب ما هـی  چیـ   ج اخواهد ب  
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316 
 

ــا -1 ــود   ربّی ــا ب ــو ملج  ای ت

ــویی   ــد  تــ ــد آینــ  امیــ

 های سـخت  در عین طوفان -2

 رخــت جـا چـو بربنـدیب    زیـن  

ــت   -3 ــا  رحمتـ ــدر پنـ  ااـ

 مـــا را بـــدار از شـــفقتت  

 از زمـین و کـو  و تـ     قب  -4

 تــــــا ااتاــــــا و از ازل  

ــال  -5 ــ اران س ــ دت ه ــا ا  ه

ــا  لکــــن دو روز عمــــر مــ

ــا -6 ــود   ربّی ــا ب ــو ملج  ای ت

 هــا تــویی  هنگــام ســختی 
 

 در هـــر زمـــان مـــا را   

 مــــأوای جــــان مــــا را

 هســـتی پنـــا  جـــان  

ــان  ــ ل جااــ ــو منــ  تــ

ــد  ــون بوداـ ــاران مصـ  یـ

 فــــار  ز هــــر گ اــــد

ــان  ــیش از جا ــو  پ ــا ت  ه

 هســــتی خــــدایا تــــو

 ااـــدر اظـــر یـــک آن 

ــاد و در  ــون بـ ــذرچـ  گـ

 در هـــر زمـــان مـــا را  

 مــــأوای جــــان مــــا را
 

 

 

317 

 ز مار خـود ای آسـماای خـدای    -1

  کـ  دوراـد و از مـا جـدا     هـا  ب  آن

 شان گیر جای مسیحا تو در قلب -2

ــختی و آ    ــایی و درد و س ــ  تنا  ب

 القـدس، ااامیـدی زدای   تو روح -3

  ک  تا در تو پیوسـت  شـادان زیـیب   
 

  مــا را شــباای امــای  ع یــ ان  

ــا  ــا عطـ ــلی بفرمـ ــار  تسـ   همـ

  شـان رهنمـای   خرامان بـ  همـرا   

  شـود غـب تبـا     تو شادی بد ، می

  جـای  هـا بـ    دل بن  فیض خود را ب 

  پر از مار و امیـد و ایمـان شـویب   
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318 
 

ــمل  -1 ــا  ذوالج ــی پادش ــت عیس  گف

ــکینان روح   ــال مس ــر ح ــا ب  ای خوش

 ای خوشــا بــر حــال زار خســتگان   

ــد  در  -2 ــان زا ــر آا ــات دیگ ــد حی  اا

 ای خوشـــا حـــال حلیمـــان جاـــان

 ای خوشا آاکی ک  رحمت در وی است

 گر کسی جویای عدل ای دی اسـت  -3

 مــ د  بــاد او را کــ  از عــالب جداســت

 ریاسـت  بـی   ای خوشا آن پاکـدل کـاو  

 است در سر صلحش ک  آاکی خوشا ای -4

 گــر کســی را هســت عــدالت در اظــر

 عنــادگــر ز باــر مــن شــما را از    

 آاکــ  از هــر تامــت و راــ  الــیب ز -5

ــر   ــین ب ــاءهمچن ــما  اابی ــ  از ش  قب

ــیب ــا هرچــ  گــویی آن کن  فــیض د  ت
 

 زوال هـا و مـلک بی مـالـک جـان 

ــرو     ــن گ ــمااند ای ــان آس  مالک

  از اـــوای زاـــدگی بگسســـتگان

ــد  ــد در تســلی و خوشــی پاین  اا

ــد  ــن زمینن ــان ای ــان وارث  آن زم

 استپی   دان ک  او را در رحمت حق

 است بری عالب   ز اعتساف و جور این

 خداستاز مورد عدل است و سیراب

 دولـت دیـدار حـق او را س اســت   

 است زآاک  فرزادی حق را در خور

ــدر  ــد او را پ ــدان ده ــک جاوی  مل

 دهنــد آزار زان باشــید شــاد مــی

 مر شما را حق دهد اجـری عظـیب  

 ااکسان هر لحظـ  کرداـدی جفـا   

 جاد در اجرای این فرمـان کنـیب  
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 تن فرزاـد آباـر   ،سپاس ای پدر -1
 

 مارت کرد ظاهر او ک  مرد و برخاست و 

 بندگردان

 جملت باد هللویـا، جملـت بـادآمین   
 

 باد هللویـا، د  فیرـی اـوین    جملت 
 

ــدا  -2 ــاک خ ــوییب روح پ  سپاســت گ
 

 هـا  ملـت  باـر ظاهر کردی مسیح را  
 

 بندگردان

ــدا  -3 ــرة خ ــوییب ای ب ــت گ  سپاس
 

 گناهان را برداشتی پاک کردی مـا را  
 

 بندگردان
 

 د  فیری اوین پر کن دل از مارت -4
 

 هر جان افروختـ  بـ  آتـش روحـت     
 

 بندگردان

 

321 

ــا                   بیایید هب ردـگ اور فرزادان ای  - 1   ــادی ب ــرور و ش ــرایید را او س  بس
 

 بندگردان 

  (2)وسپاس گوییـد عالب را شکر  منجی                  رافرازیدـب ها دست وی حرور درـاا  
 

 
 داایـد  خـود  آن از را عیسی پیروزی        باشید  روح قوی قوم خا  او در  ای  -2 

  

 بندگردان 
 بخوااید را عیسی سختی و غب هر در                  دـیـآی شبان ا د داـخلة ـگ ای  -3 

 

 بندگردان  
 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

184 

 

321 

              عظـیمش  کـار  باـر  را خـدا  شکر -1
 

 فرزادش بخشید  و داشت دوست را دایا 
 

ـ  فـدا  را جااش ـ  باـر  ردـک                انـگناه
 

 انـگــمـه رـاـدبـبازش یاتـح را   
 

 بندگردان

 شـود  بیـدار   دایـا  بر اامش جمل باد
 

 شـواد  شادان هم  اامش بر باد جمل 
 

 دـیـآی دـداواـخ ویـسـب گیـمـه
 

 ر کار عظیمشـاـب از دـیـنـک شکر 
 

 ماادارانـ  ایـد  بـخشیـداواد بـخ  انـی گناهـاکـ  پـامـات کـجـا -2

 بخشد او را می   خداـظـحـمان لـه  کند  توب  تا خ ـش رینـکارتـاهـگن

 بندگردان

 کـرد   خدا کارهای بـی عظیمـی   -3
 

ـ    ر گنـاهی را بخشـید   ـدر عیسی ه
 

 گـردیب  مـی  جملیک روز هم  پر از 
 

ـ  یـم ود ـرب   بینـیب  را او تـا  ویبـش
 

 بندگردان

 

322 

ــی    ) ــ  م ــت ک ــب اس ــخرة حوری ــیح ص ــد مس  جوش
 

ــا   ــر مـ ــممتی باـ ــت سـ ــات اسـ   2(آب حیـ
 

ــیرین   ــ  شـ ــوش از عسـ ــا بنـ ــت آن بیـ ــر اسـ  تـ
 

 تـــا ســـیراب گـــردد وجـــود و روح و جـــان 
 

ــی   )  ــ  م ــت ک ــب اس ــخرة حوری ــیح ص ــد مس  جوش
 

 2(اــر مــباممتی ــت ســآب حیــات اس 
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323 
 اوســــت مــــن قــــویصــــخرة  است من قوت و جاءـلـم داـخ -1

 

ــة  خداست بـاتـجـا اسـش و رـسپ  ــدقلعــ ــن بلنــ ــت مــ  اوســ
 

 بندگردان

 (2)القدس روح ای برتو  شکر پسر ای شکر  ،پدر ای شکر 
 

ــادماای زاآو راییبــسـب را داـخ دـیـایـبی -2 ــیب شــــــ  دهــــــ
 

ــورشر د بــیـایـتـسـب را اتـجـاصخرة  ــا حرـ ــد بـ ــیب  حمـ  آیـ
 

 بندگردان

ــش امایید فخر شـدوسـق امـا در -3 ــ را رویـــ ــد بدائـــ  طلبیـــ
 

 خواایــــــد را یاــــــو  اــــــام کنید ذکر را شـبـیـعج ایـکاره 
 

 بندگردان

 بخواایـــــد تســـــبیح را خـــــدا بخوااید تسبیح بخوااید تسبیح -4
 

 خواایــــد   تســــبیح  را او اــــام دـداواـخ ایـرهـگـشـل عـیـجم
 

 بندگردان

 

324 

 همتاست بی و اظیر بی است جمل پر مسیح اام)

ــیض    ــت و فـ ــر از محبـ ــت پـ  او اسـ

 دهـــــد آرامـــــی و ســـــممتی   
 

 2(تنگیاا در است قادر تسلیات خدای اوست 

ــاای را     ــر ااس ــد ه ــان کن ــ  احس  ک

 در طوفاااــــــا و در ســــــختیاا  
 

 اوست فق  صخرة اجات ما

 2(پر از محبت و راستی        چ  پر جملی، چ  پرشکوهی)
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ــان -1 ــدا  ای مُح بــــ  خــــ

 

ــیب    ــادی کنـ ــب شـ ــا هـ  بـ
 

 2( با قلبی شاد سرود خـواایب  )
 

ــ  )   ــد  بـ ــوی خداواـ  2( سـ
 

 بندگردان

 ســـــوی ســـــما رویـــــب
 

 جـــمل باشـــت زیبـــا پـــر 
 

 ســـوی باشـــت ســـماوی   
 

 شــــار زیبــــای خــــدایی 

 

ــی -2 ــذار بــ ــان بگــ  ایمااــ
 

 او را حمــــــد اگوینــــــد 
 

ــدا  ) ــدان خـ ــی فرزاـ  2( ولـ
 

 2( کننــدایکوســت حمــدش  ) 
 

 بندگردان

ــما   -3 ــادی سـ ــال از شـ  حـ
 

 یــــابیب اصــــیبی مــــی  
 

 2( لیک چون ب  آسمان رسـیب  )
 

 2( جملـــــش را بینـــــیب ) 
 

 بندگردان

ــیب   -4 ــادان باش ــا ش ــی م  پ
 

ــوریب   ــب اخــ ــ  غــ  هرگــ
 

ــ   )  2( از زمــــین عمااوئیــ
 

 2(بـــ  آســـمان رویـــب    ) 
 

 بندگردان
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 بندگردان
 

 (2)ابداالباد بر  تا اشین و آن تخت از جمل و قوت ،رمتـش، حـایـتـس

 

 در را  اجــات مــردم قربــاای کــرد    جــااش را خــدابــرة  -1
 

 قوت،حکمـت و دولـت   صـاحب جـمل و   الیق است کـ  او باشـد  
 

 بندگردان 

ــار را -2 ــت داری طوم ــرش   از لیاق ــری ما ــدرت بگی ــازپ ــی ب  کن
 

ــاای کــردی چــون را بخــواای داری آن لیاقــت ــت را قرب  کــ  جاا
 

 بندگردان 

 ای ملــت خریــد  و آزاد کــرد  هــر دم را ازبــ  خــون خــود مــر -3
 

ــ زیبــا ای را مثــ  هدیــ  ایشــان  ای کــرد  تقــدیب وی حرــور  ب
 

 بندگردان 

ــان -4 ــلطنت را ایش ــ  س ــا  ب ــدای م ــان خ ــ  کاهن ــاادی مث  رس
 

ــتایش ــی س ــیب م ــو را  کن ــام ت ــد  ا ــا، خداوا ــد م ــا خداوا  م
 

 بندگردان
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 مســـــیح اـــــور جاـــــانای فـــــرو  جـــــاودان ای  -1
 

 خـــــالق ارو و ســـــما راحـــــت و امیـــــد مـــــا    
 

 بندگردان 

ــ   ــب بـ ــت آیـ ــور رویـ ــویت در اـ  سـ
 

 حمــدت کــنب باــر فــیض عظیمــت 
 

ــفایب  ــر و صـ ــدایب ماـ ــویی خـ  تـ
 

 تـــویی اجـــاتب و تـــویی شـــفایب 
 

ــالب  -2 ــید عـ ــاب  ای خورشـ ــاب  تـ ــکین بتـ ــن مسـ ــر مـ  بـ
 

ــو     ــی اــ ــرا قلبــ ــد مــ ــو بخشــ ــوار تــ ــی ااــ  گرمــ
 

 بندگردان 

 کـــــریب پـــــر ز احســـــان و رحـــــیبای خداواـــــد  -3
 

 جــــان دعــــایب را شــــکرت گــــویب در هربشــــنو ایــــ
 

 بندگردان 

 

328 

 2(فرو ریخت، فرو ریخت، بار گناهـان قلـبب فـرو ریخـت    )
 

ــید     ــواش بخشـ ــا خـ ــد ، بـ ــاک شـ ــا  پـ ــر گنـ  هـ
 

 هللویا فرو ریخت، فرو ریخت، بار گناهان قلبب فـرو ریخـت  
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 شوم  خیر  حیرت با ونچخدایا -1

 بـرق  عظیب و رعد واختران  در
 

 ای سـاخت   خود بر این عالب ک  تو 

ــدرت ــرد   ق ــان ک ــود امای  ای خ
 

 بندگردان

 سـرایب  دل مـی  جـان و  آاگ  ز

 

 سـرایب  دل مـی  جـان و  آاگ  ز
 

 

 خرم سب  و درختان بینب چو -2

 چمـن  و دشت بینب فراز کو  از

 

 چـــ  عظیمـــی چـــ  عظیمـــی 

 

 چـــ  عظیمـــی چـــ  عظیمـــی

 

ــ    ــد ب ــ  آی ــوای بلب ــب ا  گوش

 ااــر، اســیب وطــن هــان صــدای

 

 بندگردان

 خویش  فرزاد خالقب فکرکنب وچ-3

 من فدا گردیـد  صلیب بار ک  بر
 

 پـریش   مـر   از آن دریك اداشت 

ــان ز ــار گناه ــب ب ــد دوش  غلطی
 

 بندگران

 شیپور صدای باآید مسیح چون -4

 سـپاس و درود  ب  پایش افتب با
 

 دور جاـان  زیـن  شوم سما سوی 

 سـرود  همـین  آاگـ   سر گیـرم  ز
 

 بندگران

 

331 

 خداواـــد، خداواـــد، از مردگـــان برخاســـت ، خداواـــد
 

ــویی  ــر زااـ ــد   هـ ــاای بگویـ ــر زبـ ــود، هـ ــب شـ  خـ
 

 عـــیــســی خــــداواـــــد اســـــت
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 چ  پر جمل و زیباست این طبیعت -1

ــوان  ــن الـ ــا و سوسـ ــای زیبـ  گلاـ

 پی ما آدمیـان کـ  همشـک  تـو     -2

ــکو     ــمل و ش ــن ج ــامی ای ــر تم  ب

ــدر -3 ــ  ســتایش تــو هســتی پ  قاب

 تــا کامــ  شــویب و مســرورت کنــیب

 سپاس،سپاس،سپاس خدای قدوس -4

 چون روح خود را ایـ  در مـا دمیـدی   
 

ــد   ــف آن اباش ــ  وص ــادر ب ــان ق  زب

ــ  یکــدل تــو را ســرایند  (2)همــ  ب

 سرشــت  شــدیب تــا ســلطنت کنــیب

ــ  یکــدل تــو را ســتاییب  (2)همــ  ب

ــا عیســای پســر  ــ  م ــدادی ب  کــ  ب

ــ  یکــد  (2)ل تــو را ســتاییبهمــ  ب

 دوستت داریب تـو را جاـت فیرـت   

 (2)ای قـدوس  تـو   جمل جمل باد بر
 

 

332 

 
 بـداد  جـان  بـر صـلیب   آمـد،  مسیح عیسی -1

ــرد آزاد    ــا  ک ــت، از گن ــاکش بریخ ــون پ  خ

ــودم عیســی   او را ســتایب، از دل ســرایب، معب

 با دسـت مقـدس، کـوران را بینـا سـاخت      -2

 ابرصـــان را طـــاهر، مردگـــان را زاـــد    

ــودم عیســی   او را ســتایب، از دل ســرایب، معب

ــو داد    -3 ــدی ا ــرد، تول ــوو ک ــدگیب ع  زا

 القـــدس بخشـــید، از ظلمـــت رهاایـــد روح

ــودم عیســی   او را ســتایب، از دل ســرایب، معب
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 خــدا محــب و منجــی جــااب -1

 

ــایب   ــب و رهنمـ ــدا محـ  خـ

 

 بندگردان

 خدایب ایکوست ،پی باید سرایب

 
 اسـارت قیـد   در بودم بست  -2 

 

 دارد دوستب، خدایب ایکوست 

 
ــودم ــت  ب ــد در بس ــا  قی  گن

 

 بندگردان

ــدا -3 ــدرخ ــتاد را او ی پ  فرس

 

 داد اجـــاتب آمـــد مســـیحا 

 

 

 بندگردان

 عیسای محبوب جااش فدی  داد -4

 

ــر از  ــاهی ه ــردم گن  آزاد ک

 

 

 بندگردان

 ابــدی ماــر کــنب تمجیــدت -5

 

ــا  ــود تنا ــبب معب ــویی قل  ت
 

 بندگردان

 

334 

 ات ام تـا بیـنب جمـال چاـر      تـو داخـ  شـد     های قدس ب 
 

ــا  ــد    ب ــر  آم ــون ب ــر خ ــوم ز ام پُ ــت  ش ــش روح  آت
 

ــن    ــوب مــــ ــن محبــــ ــود مــــ  ( 2)ای معبــــ
 

ــا    ــدوس یــ ــت قــ ــدوس اســ ــو قــ ــام تــ  ( 2)اــ
 

 با قلبـی بـاز، بـا قلبـی بـاز مشـتاق ممقـات تـو هسـتب         
 

ــن    ــوب مــــ ــن محبــــ ــود مــــ  ( 2)ای معبــــ
 

ــا    ــدوس یــ ــت قــ ــدوس اســ ــو قــ ــام تــ   (2)اــ
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              بـــودم چــون در گنـــا  مــرد    -1
 

 قلــــــبب پــــــر از ظلمــــــت 
 

 

               بــــا کممــــش روشــــنب کــــرد
 

ــن    ــد در مـ ــیح باشـ ــال مسـ   حـ
 

 بندگردان

ــن  ــد در مـــ ــیح باشـــ  مســـ
 

ــن   ــد در مـــ ــیح باشـــ  مســـ
 

ــیب  ــاتی عظـــ ــ  اجـــ  و  چـــ
 

ــ  مســـیح باشـــد در مـــن      کـ
 

ــاب   -2 ــوار آفتـ ــون ااـ ــدچـ  دهـ
  

ــی      ــر گلــ ــ  هــ ــات بــ  حیــ
  

ــات    ــر و حیـ ــور و ماـ ــد اـ  دهـ
 

ــیح کـــ  باشـــد در مـــن      مسـ
  
 بندگردان

 هــــا حیــــات همــــة گــــ  -3
 

ــت    ــا  اســـ ــب گیـــ  در تخـــ
 

ــان ــدا  همـــ ــ  روح خـــ  گواـــ
 

 چـــون بـــذر باشـــد در مـــن    
 

 بندگردان

ــنب   -4 ــار ک ــون او رفت ــواهب چ  خ
 

 چــــــ  شــــــادی عظــــــیب 
 

 روحــب در مــن بــ  وجــد آیــد    
 

ــن   ــد در مـ ــیح باشـ ــون مسـ  چـ
 

 بندگردان

 

336 

 وجــد حقیقــی ،گــر خــواهی شــادی)

 را روز کنـد  گناهت پاک سـازد شـبت  

ــی  ــد حقیق ــادی وج ــواهی ش ــر خ  گ
 

ــذیر   ــی را در دل بپـــ  2(عیســـ

 قلبت را او سـازد دائـب بـا تـو مااـد     

ــذیر  ــی را در دل بپــــ  عیســــ
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 هللویــاشــا  شــاهان، مالــک هســتی جــمل،  -1
 

ــور ــد  ا ــان، امی ــات جا ــا  حی ــمل، هللوی   ج
 

 بندگردان

 (2)هللویا عیسی، خداواد قدیر،

ــالب، منجــی -2 ــا اعظــب شــبان ع   جــمل، هللوی
 

ــات،  ــاس اج ــاهد ش ــین ش ــمل، ام ــا ج   هللوی
 

 بندگردان

ــ ، -3 ــد عمااوئی ــا خداوا ــا ب ــمل، م ــا ج  هللوی
 

ــات، آب ــف حیـ ــا و الـ ــمل، یـ ــا جـ  هللویـ
 

 بندگردان

 هللویــاجــمل،  رحــیب شــافی عظــیب، قــدوس -4
 

ــد ــد، ةزا ــان جاوی ــماوی ا ــا س ــمل، هللوی  ج
 

 بندگردان

 

338 

ــرایب  ــد سـ ــایب  بایـ ــد امـ  تمجیـ

ــر  ــة عمــ ــرین لحظــ ــا آخــ  تــ
 

ــود را   ــی خـ ــی منجـ ــام عیسـ  اـ

ــام او را     ــنب ا ــد ک ــد تمجی  (2)بای
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339 
 تسا عظیب توچ  های خداواد،وعد  ای -1

 

 بار همة مؤمنین اور و یقـین اسـت   
 

 

              تو را خواهب، تو را جـویب، در ااـدرواب  
 

  تویی راهب، تویی اورم، تویی شـبااب  
 

 بندگردان

 عیسـی  قلبب پر از حمد تو است، مسیح
 

 تو کسی را اخواهب من در این دایاج  
 

 تو را خواهب، تو را جـویب، در ااـدرواب               
 

 تویی راهب، تویی اورم، تویی شـبااب  
 

  آیـب  اینک میای خالق ک  هستی،  -2
  

  خـوااب  شکرگ اری، تو را میبا دعا و  
  

 جااب اکنون مشتاق توست، منجی دایـا 
 

 قلب مـرا بـا حرـورت مـ ین فرمـا      
  
 بندگردان

 

341 
 ماستروح او دررور خداواد،ـدر ح-1
   

 ،روح او درماستشادان و مسروریب ما 
 

 

 روح او درماسـت ما را از روح پرکرد ،
               

  درماســت روح اواز دل او را ســتاییب، 
 

 بندگردان

 2(ماســـــــتروح او درهـــــــا، هللویـــــــا،  )
 

 ماست،روح اودرماست خداوادشبان-2
  

  او را  و راستی ماست،روح او درماست 
  

 کند،روح او درماست ما را ای  حفا می
 

 روح او درماسـت بـرد،  جا ما را میهر 
  
 بندگردان

 اودرماست اوشایستةحمداست،روح-3
 

 اودرماست س است،روح را تسبیحات او 
 

ــد، ــوت خداوا ــا ق  روح او درماســتب
 

 روح او درماسـت اامش را برافـرازیب،  
 

 بندگردان
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341 
 ایمان داریـب مـا بـ  خـدا، خـالق ارو و سـما       -1

 

ــاکر  پیــدا  ــد او عیســی، گشــت ز ب ــ  فرزا   و ب
 

 مصلوب گشت ب  جـای مـا   ،ایمان داریب مرد بار ما
 

 ا د خـدا  با پیروزی برخاست عیسی، صعود کرد
 

 بندگردان

 2(تـاام ت ـاس ع ـیـرف)                  2( !عیسی، خداواد، خداواد)             

 

  اش بـ  کلیسـا   ایمان داریب ما ب  روحش، هدی  -2
 

ــا    ــوت و عط ــد ق ــش، بخش ــد کمم ــر تائی   با
 

ــ ا   ــد ج ــرکی را ده ــش، ه ــد او در جمل ــاز آی  ب
 

 هر زااو خب در حرـورش، هـر زبـان کنـد اـدا     
 

 بندگردان

 

342 
 کرد عیان را  فیرش خداواد چرا  ادااب -1
 

 ادااب چرا مسیحا جااش را فدا کرد 
 

 بندگردان

 دااــــب بــــ  کــــ  ایمــــان آوردم
ــااتب را ــد امــــ ــا کنــــ  حفــــ

 

 دمیـد   چگوا  ایمان را در قلبب  ادااب -2
 

ــی   ــین م ــد  یق ــ  او تواا ــب ک  داا
ــیب  ــر آن روز عظـــــ  باـــــ

 

 غب را زدود روشنی تابید  اورکممش
 

 بندگردان

 را دل کند مل م  القدس روح  چون  ادااب -3
 

 عیسی را کندخداواد ظاهر چون ادااب 
 

 بندگردان
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343 

 
 منجی  ای   گردم  اتشبی  خواهب -1

ــالب  ــای ع ــازم گنجا ــدایت س  ف
 

-

- 

 آرزویــب اینســت هــب دعــایب

 تــا کــ  شــبی  عیســی شــوم
 

 بندگردان
 

 شبیات گردم، شـبیات گـردم  )

 بیـا پـر سـاز قلـبب را    با ماـرت  

 

 محبـت  از شبیات شـوم پـر   -2

ــان را  ــتگیری بیچارگ ــنب دس  ک

 

 پـاکب بسـازم   منجی ع یـ   --

 (نم کن صورتت درقلب اقش

 

 الفـت  و شـفقت ماـر   و عفو

ــد  را  ــویب آوار  گمشـ  جـ
 

 بندگردان
 

 شبیات شوم حلیب و قـدوس  -3

ــمنان   ــب دش ــ  ظل ــنب تحم  ک
 

ــی -- ــب و آزار ب ــجاع و ص  روش

 گناکـــارانباـــر اجـــات 
 

 بندگردان
 

 آیب شـبیات شـوم   ا دت می -4

ــ  دارم ــ دت آورم هرآاچــ  اــ
 

 همی خواهب مسیح روحت را --

 عیسی هم  را بـ  تـو دهـب   
 

 بندگردان
 

 شبیات شـوم درحـین دعـا    -5

ــر ــاز  با ــیکلب بس ــکوات ه  س
 

 روحت را ب  مـن عطـا فرمـا    --

 زدر سما شوم بـا تـو دمسـا   
 

 بندگردان
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344 
 ام شـــادی یافتـــ  آرامـــش و  -1

 ا  ابری درآسمان، ا  تیرگی در قلـبب 

 روز و شــــب بــــا محبــــت او  

 بخشد زادگی حیات، ک  می  چشمة آب
 

 بینب شگفتی است ک  می  در هر چی ی 

 کنـد  ح مـرا محبـت مـی   چون مسـی 

 مـن شـد  جـاری    ای در قلب چشم 

ــا    ــی م ــر منج ــت و ما ــر از الف  پ
 

 بندگردان

ــروزی  ــادی و پیـــ  ام در اوج شـــ

ــو از  ــی مملـــ ــدرت الاـــ  قـــ

ــاا ــر هوســـــــ  در برابـــــــ
 

 راهاــای او چقــدر عجیــب اســت -2

ــا  ــلیب جلجت ــر ص ــیب او، ب ــار عظ  ک

ــ  او دارم   ــن بـ ــ  مـ ــدی کـ  امیـ

 تا ابد درحرورش، او را خواهب پرستید
 

 بــــــا روح پــــــر جملــــــش 

 کـــــ  بخشـــــد توااـــــایی  

 هوســـاای زودگـــذر ایـــن دایـــا
 

 اتـــوااب بـــا کلمـــات بگـــویب   

ــان  ــد گناهـ ــرا از بنـ ــد مـ  رهاایـ

 زاد  شد از مردگان چون پی از مر 

 خـــاطر آن اجـــات عظـــیمش  بـــ
 

 بندگردان

 

345 
 خالق آسمان، زمین و این جاان -1

 ممئــک ســرایند ماــر و محبتــت
 

 آشکار شد جملت در خلقت ااسان 

 چــون محبــت تــو زایــ  اگــردد
 

 بندگردان

ــی ــودم   م ــام وج ــا تم ــرایب ب  س

 بارت خـوااب زیبـاترین سـرودم    
 

 جاان خالق آسمان، زمین و این -2

 ا دت دعا کنب بشـنو تـو صـدایب    
 

 شـاهان عیسـی   ستایب تو را شـا   

 فـرود آورم  ا دت زااو زاـب سـر  
 

 در قلب سیاهب اورت گشت تابان 

 چون بار تو خـوااب  ای خداواـدم  
 

 بندگردان
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346 

ــوا   -1 ــدارم ق ــود ا ــدا، در خ ــوم خ ــلیمت ش  تس
 

 کــــاام از مقاومــــت اــــدارم ات   خســــت 
 

ــی    ــا ک ــرا، ت ــت م ــت شکس ــا محب ــااب اابین  م
 

  (2)ی مــرا بیــاتــا کــی بنــدم دو گوشــب را، گــوی
 

ــی -2 ــ   م ــود را، عمق ــتیدم خ ــا پرس ــ  دای  ام ب
 

 اعتنــا  بــی مجــروح بــ  تــو و مــایوس زار و ســرد
 

ــی  ــاای ب ــا کــی م ــا  قــوت گرفــت آن صــدا، ت  وف
 

  (2)وفــا تــا کــی باشــی از مــن جــدا، خــادم بــی 
 

 شــکرت گــویب مســیحا، الیــق دااســتی مــرا -3
 

ــدمت ــنب خ ــدایا   ،ک ــو خ ــر ت ــت، با ــرم زحم   ب
 

ــا      ــ  آاا ــب ب ــعفاا، ایندیش ــا دارم ر ــ  بس  چ
 

  (2) عیسـی   خداوادم رجا،ـن هـی با مویـب تـداا

 

347 

امت جمل باد تا ابدـر اـستایب، ب یـو را مـت دارم و تـدر دوستـپ -1

 بر اامت جمل بر اامت جمل، بر اامت جمل باد تا ابد

 ایب، بر اامت جمل باد تا ابدـست و را میـت دارم و تـیسی دوستـع -2

 بر اامت جمل بر اامت جمل، بر اامت جمل باد تا ابد

 ستایب، بر اامت جمل باد تا ابد القدس دوستت دارم و تو را می روح -3

 بر اامت جمل بر اامت جمل، بر اامت جمل باد تا ابد
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348 

ــد -1 ــماای خداواــ ــاء ای، آســ ــت منشــ  محبــ
 

 رحمـــت و لطـــف حـــاکی از بـــدیماـــر ا ااـــوار

 

 بندگردان

ــرا د  ــدی مــ ــو تعمیــ ــر ز اــ ــت و ماــ  محبــ
 

  (2)جاــت  هــر ز کامــ  تــو شــبی  شــوم تــا
 

 

ــو -2 ــت ت ــد ای رحم ــرد ،خداوا ــان گی ــت گمره  دس
 

 صیانـع رـه دـکن  حکومـم  اایـآسم دلـع هرچند                                             

 بندگردان

 آســــمان ظلمــــت در ،زاــــدگاای در طوفــــان -3
 

ــت از   ــت توس ــید محب ــی خورش ــان  پ ــا عی  ابره

 

 بندگردان

ــارش -4 ــت بـ ــو محبـ ــ ، تـ ــاای هرگـ ــردد فـ  اگـ
 

ــو معــدوم شــود  خلقــت گرچــ  ــ  امــر ت  و جاــان ب

 

 بندگردان
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349 
 

ــا    -1 ــا  مـ ــد گنـ ــش آمرزیـ ــد از را  فیرـ  خداواـ
 

ــ  عمــق ــا ب  هــر جــرم و خطــا او ااداختــ  هــای دری
 

 بندگردان

 دوسـت  و بـا خصـب   رحـیب  بـی  منبع محبـت اوسـت  
 

ــد  ــ  کن ــاطی را تبرئ ــود خ ــ ش ــایش  ب ــدا ج  ف
 

 

ــر   -2 ــا سـ ــدرت کلیسـ ــت قـ ــاد در دعاسـ  و اتحـ
 

ــراد رســااد ایــن ـیمســیحی مــ رحــب و بخشــش  م
 

 بندگردان

 و ثنــا حمــد بــا رویــب دعاهــا بــا ســویش  بــ چــون -3
 

ــرد ــد او برگ ــ   گوی ــا ک ــ  آاج ــتی ب ــی را شکس  قلب
 

 بندگردان

ــر -4 ــیب گـ ــ  از ابخشـ ــای، دل تـ ــان خطایـ  مردمـ
 

ــامرزد او ــا  را ایـ ــان  ،گنـ ــیب زیـ ــان بینـ  در جاـ
 

 بندگردان
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351 

 
 خدایا رهبری و دااـش از توسـت   -1

 هـــا آزاد گـــردان مـــرا از عقـــد  

 اصــول کــار تــو ســازادگی شــد  -2

ــدان دَ ــفای دردمنـ ــی شـ  م عیسـ

 های ما از خودپرستی است محبت -3

 بــ  یــاران شــد مــرا محــدود یــاری

ــدایی و تَ -4 ــت ج ــا ت ش ــار دای  ک

ــن   ــرکن از بُ ــمنی را ب ــاق و دش  اف

 ب رگی ا د ما زور اسـت و ثـروت   -5

 پــوییبعطــا فرمــا کــ  تــا را  تــو  ب 

 خدایا رهبری و دااـش از توسـت   -6

ــرین  ــا را آف ــو م ــود ت ــاز ز روح خ  ب
 

 هب اسرار ااان را بیـنش از توسـت   

 ام را شـــاد گـــردان دل افســـرد 

ــد   ــدگی ش ــر زا ــر  با ــول م   قب

 گشـت  درمـان  ب  وجـدان مقصـر   

 ولیکن م ار تو بنیاد هسـتی اسـت  

 تو دشمن را ب  یکسان دوست داری

ــویی سرچشــمة وحــدت خــدایا  ت

ــن  اســاس جنــگ را زیــر و زبــر کُ

ــر  ــب و م ــو رح ــ د ت ــیکن ا  وتول

 ب  شـادی پـای یکـدیگر بشـوییب    

 هب اسرار ااان را بیـنش از توسـت  

ــا را ز او   ــازادگی م ــا س ــازام  س
 

 

351 

منجی ع ی  ربّ جملعیسی اامت چ  زیباست، 

عمااوئی  خدا با ماست ، ااجی رحیب ربّ قدیر



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

212 

 

352 

 عیسی ب  حرورت ایب آمد  اکنون -1

 بمـاای  عیسی تو با مـا   خواهیب می
 

ــتیب   ــات هسـ ــتاق ممقـ  مشـ

 منتظرهســتیب، محبــوب جــان
 

 بندگردان

 ای عیسـی محبـوب    مبارک امـا )

 

ــروم  -2 ــروم، ا ــدهی، ا ــت ا  برک

 شوی درما ساکنبا ایمان  خواهیب می
 

ــا را   ــود مــ ــة وجــ  2(همــ

 

 مـــااب در حرـــور تـــو مـــی

 قــــوت را ظــــاهر امــــایی
 

 بندگردان

 با ایمان آمد ، ب  ایمان پـذیرم  -3

 ام، تشــنة حرــور آســمان تشــن 
 

 برکــــــت ســــــماوی را   

ــان    ــمة ج ــا چش ــیرابب ام  س
 

 بندگردان

 

353 

بندگردان

 خوااب، محبت تو را تسبیح خوااب در حرورت خدا، تسبیح می

 در حرورت خدا، دست برافرازم، دست برافرازم ای خدا

(  2( )دارم، خدا را دوست دارم دوستشخدا را دوست دارم، دوستش دارم ) -1

 بندگردان

( 2( )مدش گویب، خدا را حمد گویبـحخدا را حمد گویب، حمدش گویب ) -2

 بندگردان

(  2( )پـرستب ب، او را مـیـپـرست مـیب  ـپرست یـب، مـپرست یـاو را م) -3

 بندگردان
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354 

 م و فـاای از این دایـای مغمـو   -1

ــا    ــر گن ــرد  در زی ــب افس  روح
 

ــما   ــوی س ــ  س ــنب ب ــاد ک  فری

ــا  ــب ام ــن رح ــر م ــدا ب  خداوا
 

 بندگردان

 این قلب ااالن در پی شادی اسـت 

 قلـبب شکسـت  پـر درد و خســت    
 

 این روح عاصـی، آوار  گشـت    -2

 در بیابـــان ایـــن عمـــر باطـــ 
 

ــی   ــا و بـ ــای تناـ ــوا تناـ  اـ

ــا  ــب ام ــن رح ــر م ــدا ب  خداوا
 

ــدا در پـــی  لـــذات، دور از خـ

ــا  ــب ام ــن رح ــر م ــدا ب  خداوا
 

 بندگردان

 دایــای مکــار مــرا فریــب داد -3

ــا  ــت  ز دای ــا، خس ــد  ز هرج  راا
 

ــا  هســتی  ــاد فن ــر ب ــت ب  ام رف

ــا  ــب ام ــن رح ــر م ــدا ب  خداوا
 

 بندگردان

ــی  -4 ــ  م ــااب  توب ــنب از گناه  ک

 آیـب  سـویت مـی  هرچند اـاالیق  
 

 هـای تلـخ کـنب دعـا     با اشـک  

ــا  ــب ام ــن رح ــر م ــدا ب  خداوا
 

 

 

355  

 ابود برایب همدم ،در این دایای فاای غرق بودم درون غب  ،یک شب تناای تناا -1

 2(کاشت شیطان در زمین قلبب تخب غب می آسمان دایای من خورشیدی اداشت )

 او صدایب را شنید ،زدم ای خدافریاد  چشب من اوری را یدی  ،ها بین آن تاریکی -2

 2(با یک شادی آمد در قلبب بنشست ، ا د من آمد او عیسی بود ،او عیسی بود)
 

 تیخگر رابرداشت دید،تختش را عیسی تا شیطان من  شددایای روشنتابید، اورش چون -3

 2(سرایب هللویا بر اام عیسی   مییبها من از دام غب ،دیگر امروز آزادم)
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356 

ــیعااا،) -1 ــیعااا، هوشــــــــــ   هوشــــــــــ
 

 2(هوشــــــــیعااا در اعلــــــــی علیــــــــین
 

 اـــامش بـــر افـــرازیب، بـــا هـــب بســـراییب     
 

 

 شــکو  و جــمل خــدا را، هوشــیعااا در اعلــی علیــین 
 

ــمل، ) -2 ــمل، جــــــــــــ  جــــــــــــ
 

 

ــاهان   ــا  شـــ ــر شـــ ــاد بـــ ــمل بـــ  2(جـــ
 

ــراییب   ــب بســ ــا هــ ــرازیب، بــ ــامش برافــ  اــ
 

 

 

 شــکو  و جــمل خــدا را، جــمل بــاد بــر شــا  شــاهان
 

 

357 
 تمامی روی زمـین ای  -1

 اش با حمد بیاییـد  ب  خاا 
 

ــد ---- ــادی دهیـ  او را آواز شـ

 هایش بـا تسـبیح   ب  صحن
 

 بندگردان

 شادی کنید در اجات خدا)

 االیام شادی کنید در قدیب
 

 او را آواز شادی دهید -2

ــدا باد   ــا اب ــتش ت  رحم
 

 شادی کنیـد در خـالق مـا    ----

 2(شادی کنید در اور جاان
 

 ایکـو اسـت  زیرا خداواـد  

 امااتش ثابت چون کو  است
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358 

 بندگردان

ــازد  )  ــا ســ ــرم مایــ ــی، باــ ــد راهــ  خداواــ
 

 در جــایی کــ  امیــدی ایســت، او راهــی ایجــاد کنــد 
 

ــدم  ــرا  و همــ ــر دم همــ ــود، هــ ــادیب بــ  هــ
 

 2(سـازد   مایا راهی  مایا سازد، بخشد،  با مار خود قوت

 

ــادیب   ــود هــــــ ــدگی بــــــ  در را  زاــــــ
 

 ها ااـــــــــر آب یـــــــــاببدر صـــــــــحرا
 

ــد     ــش مااـ ــا کممـ ــود امـ ــو شـ ــتی محـ  هسـ
 

 او کـــــــاری تـــــــاز  کنـــــــد امـــــــروز
 

 بندگردان 

 

359 

 فـــیض عظـــیب مســـیحا اجـــات داد  مـــرا -1
 

ــرگردان ــوری و س ــودم ک ــون ب ــنب اکن  را او بی
 

 گنــا  تـرس و  فـیض خـدا رهـایب کــرد ز هـر     -2
 

 را خــود محبــت مســیحا در بنمــود ظــاهر
 

ــدا در  -3 ــیض خ ــد   ف ــدایتب کن ــا ه ــن دای  ای
 

 شــود شــادان روحــب هــر خطــا ســازد ز پــاکب
 

 روح و جــان فــیض خــدا درآســمان تابــد بــر -4
 

ـ   سرود و  بیکـران  راییب، ایـن فـیض  حمـدش س
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361 

 شــــــــادان باشــــــــید، ای عــــــــادالن -1
 

ــان ربّدر منجـــــــــــــی و   جاـــــــــــ
 

ــأس و  ــد یــــ ــود دور کنیــــ ــب ز خــــ  غــــ
 

 در فـــــیض پـــــیش رویـــــد بـــــا امیـــــد 
 

 بندگردان

 2(شادان باشید، شادان باشید در خداواد)                        

 خــدای مــا، وان خــالق ارو و ســماشــادان باشــید،  -2
 

 ب  خون خود مـا را خریـد   در جسب ااسان گشت پدید،
 

ــدو  و غــب در رســد  ــا اا ــان شــود، ی  گــر ظلمــت امای
 

ــاد   ــد در اا ــش ده ــاد، آرام ــدار اعتم ــی ب ــر عیس  ب
 

 بندگردان

ــ  و  -3 ــان راــــ ــن جاــــ ــت ایــــ  محنــــ
 

ــی  ــاای اســـــت بـــ ــان ااـــــدک زمـــ  گمـــ
 

 وعــــــــــد  داد  مســــــــــیح مــــــــــا
 

 آیــــــــد بــــا جــــــمل خـــــــدا

 بندگردان
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361 

 افــرازم هــا برمــی چشــمان خــود را بــ  ســوی کــو  -1
 

ــی  ــن مــ ــت مــ ــا اعااــ ــ  از آاجــ ــد کــ  آیــ
 

ــت    ــد اســ ــب خداواــ ــن از جااــ ــت مــ  اعااــ
 

 کــــــ  آســــــمان و زمــــــین را آفریــــــد
 

ــد گذاشــت -2 ــورد  او اخواه ــ ش خ ــو لغ ــای ت ــ  پ  ک
 

ــد   ــد خوابیـ ــت اخواهـ ــو اسـ ــافا تـ ــ  حـ  او کـ
 

ــی    ــت ام ــرائی  اس ــافا اس ــ  ح ــک او ک ــد این  خواب
 

ــت      ــو اس ــایة ت ــتت س ــت راس ــ  دس ــد ب  خداوا
 

ــااید    -3 ــد رس ــت اخواه ــو اذی ــ  ت ــاب در روز ب  آفت
 

 و ا  ماهتاب در شب او جان تو را حفـا خواهـد کـرد   
 

ــی    ــا  مـ ــدی اگـ ــر بـ ــو را از هـ ــد تـ  دارد خداواـ
 

 واد خـروج و دخـولت را اـگا  خـواهد داشـتخـدا

 

362 

 عیســـــــــی بـــــــــدو گفـــــــــت  

  مــــن را  و راســـــتی و حیــــات هســـــتب  

 آیـد  وسـیلة مـن امـی    کی اـ د پـدر جـ  بـ      هی 

 مـــن طلـــب کنیـــداگـــر چیـــ ی بـــ  اســـب 

ــن آن ــواهب آورد   مـــ ــا خـــ ــ  جـــ  را بـــ
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363 
 انـوفـر طـمر پـار عـا از بـآی -1
  

 انـادبـگر و بـنـت لـکب اسـحـم 
 

 رق، باد و ج ر و مدـد و بـت رعـوق
 

 

 

 

 دـااـا مـ  پـا بـرق، یـود غـا شـآی
 

 بندگردان

 ی ماـشتـت کـکب اسـحـن و مـام
 

 اـدر مـنـت بـ  دور اسـب کـ  غـچ 
 

 یـشتیبااـسیح کـون مـب چـداری
 

 یـااـوفـای طـب از دریـترسیـا 
 

 
 ادبان ماـا بـر پـشت  بـال گـح -2
  

 اـان مـشتیبـان کـکـت  سـرفـگ 
 

 اشد مسیح کشتی را رهبرـون بـچ
 

 

 

 

 رـش اعقةـکست صـرا ش ی آنـک
 

 بندگردان

    ـائواج هـاد و امـی بـاز پ -3
 

  ــاحــود روزی ســدار شــدیــپ 
   

 نگرـکنیب لـادی افـا شـگا  بـآا
 

 

 

 

  درـنـدر آن بــب آزادی ااـیـابـی
  

 بندگردان

 

364 
 

 ام  ـدر خاا ام  ـام در خاا خاا در ) -1

 2(زاـدگـی چـقـدر شـیـریـن است)

  2(زاـدگـی چـقـدر شـیـریـن است)
 

 

 

 
 

 2(ــحـبــت عـیـســی  مـا بـ 

 ام  خـــااـــ  بــا عـیـســی در 

  ام خـــااـــ  بــا عـیـســی در 
 

 اـلیـسـا در کـحین دعام  در خاا ) -2

 2(زاـدگـی چـقـدر شـیـریـن است)

  2(زاـدگـی چـقـدر شـیـریـن است)
 

 

 

 
 

ـــا  ـــت ب  2( عـیـســـی مـحـب

 ام  خـــااـــ  بــا عـیـســی در 

  ام خـــااـــ  بــا عـیـســی در 
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365 
ــیح   -1 ــر مسـ ــب ظفـ  در موکـ

 عطــــر معــــرفتش افشــــاایب
 

ــدا     ــوت خ ــا ق ــب ب ــیش روی  پ

ــین ــاااا بــ ــوا یااســ  بینــ
 

 بندگردان

ــیح ای ــا ز  مس ــوت م ــت ق  توس

ــو ــ   ت ــا  ب ــدرتم   ای بخشــید  ق

 (2)مؤمنین بار حارر کردی پیروزی
 

ــروزی  -2 ــرود پیـ ــراییب سـ  سـ

ــا ــان ب ــر ایم ــا ب ــروزیب دای  پی
 

ــا شــاادت  ــا خــون توســت و ب  ب

ــل  داد   ــیطان تسـ ــر شـ  ای بـ

 (2)یقــین دارم در تــو مســیح ای
 

 بـــا شـــادی در حرـــور خـــدا

 تـــا رویـــب اـــ د منجـــی مـــا
 

 بندگردان

ــ د    -3 ــرو ری ــیطان ف ــة ش  قلع

ــوت و  ــ  ق ــ  ب ــدرت  ا ــ  ق ــ  ب  ا
 

ــادماای  ــون آواز شـ ــ د چـ  خیـ

 جـــرأت بلکــ  بــا روح او بــ    
 

 بندگردان

 

366 
 بندگردان

 شاد شادم سرود خوااب بار عیسی خداوادم

 بار عیسی بخوااب سرود شادماای -2

 هـا بمـااب   چون جفاها بیاید در تنگی
 

 باشب در جواای روم سوی پیری گر گر 

 درمااب عیساست بخوااب،اام او اام چون
 

 بندگردان
 بمااب ها زادان درگردد  اف ود   دردها -3

 بمااب ها درطوفان گسارامایدندشمن س
 

 بخوااب عیسی  بار آید سویب ب  موت چون 

 در محنت و مشقت بار عیسی بخوااب
 

 بندگردان
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367 

 اگــر ایــن دایــا همیشــ  آتــش -1

 هرگــ  یــک لحظــ  هراســب امــی 
 

ــب    ــان و دلـ ــر جـ ــروزد بـ  بیفـ

ــ گر ــد چــ ــترم بمااــ  خاکســ
 

 بندگردان
ــفا   ــادی و ص ــا ش ــب ب ــون روح  چ

 

ــر در -2 ــق اگ ــا عم ــیرم دری  اس

 هرگــ  م اکشــبا از منجــی دســت
 

 (2)پرواز خواهد کرد سوی عیسـی  
 

ــحرا دل در ــرگردااب صـــ  ســـ

ــ گر ــف از چـ ــرود کـ ــااب بـ  جـ
 

 بندگردان
 مــا منجــی اجــات مشــع  -3

 چقدر شیرین است اگر یـک روزی 
 

ــد   ــ  باش ــت در همیش ــن دس  م

ـ  جـان  ایـن  گـردد  دایشــف  نـم
 

 بندگردان

 

368 

 حال آن کسان ک  فقر روح خود بدااند ب  خوش -1

 2(آن جاااند انحال مردمی ک  مالک ب  خوش)

 بندگردان

 2( شما  حال ب  خوش حال مسکینان،  ب خوشحال رحیمان،   ب خوشال فروتنان، ح  ب خوش)
 

 حال صالحان ک  ب  خوش ،حال پاکدالن ک  ب  خوش -2

 2(ک  آاان فرزادان خدا هستند او را بینند چون)

 بندگردان

 داران حال ماتب ب  خوش ،حال غمگساران ب  خوش -3

 2(حال ما ک  دادیب قلب خود را ب  مسیحا ب  خوش)

 بندگردان
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369 

 کیست ک  ما را از محبت مسیح جدا سازد -1

 دارد میجا ما را دوست چون او همیش  و در هر

 آن محبت عظیمی ک  مسیح ب  ما دارد

 توااد ما را از آن محروم کند هی  چی  امی

 آیا مصیبت یا اگراای یا زجر یا گرسنگی

 دستی یا خطر یا شمشیر اییا ت

 توااد ما را از مسیح جدا سازد می

 

 مطمئن هستب ا  مر  ا  زادگی ا  فرشتگان -2

 های فوق بشری ا  ایروها ا  قدرت

 شامدهای امروز و ا  وقایع فرداا  پی

 های آسماای ا  بلندی ا  پستی ا  قدرت

 چی  در تمام آفرینش پی هی 

 توااد ما را از محبتی ک  خدا امی

 مسیح آشکار امود  جدا سازد در خداواد ما عیسی
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371 
ــاکنان ای  -1 ــع س ــکون رب  مس

ــی ــد م ــا آی ــا ت ــ  را م ــرد ای  ب
 

 شـکو  و جـمل   بنگرید با را مسیح 

ــ  ــا  بـ ــماای جایگـ ــدر آسـ  پـ
 

 بندگردان

ــ د ــن ا ــد  م ــاران ای آیی  گرااب

 و حیات هسـتب  و راستی من را 
 

 گـوییب  حمـد  را خدا بیایید -2

ــر ــة پســ ــود یگااــ  را خــ
 

 بخشید  خواهب  آرامی شما را خود  من 

ــن ــع م ــادی منب ــی ش ــتب الا  هس

 

 محبـت امـود   قدر این را جاان زیرا

 تا هر ک  ایمان آرد اجـات یابـد   داد
 

 بندگردان

 صـلیب  بر مرگش با ک  زیرا -3

 خـواایب  را عیسـی  اام کافیست
 

ــات  ــی اج ــا همگ ــاد  م ــد آم  ش

 یــابیب امـروز  از را جــاوداای حیـات 
 

 بندگردان

 

371 
 امروز چ  روزیست روز شادی -1

 چون عیسی خود را کرد  عیـان 
 

 گری اـد  هـا مـی   ها ز جـان  غب 

ــد  دل ــر او لبری اـ ــا ز ماـ  هـ
 

 بندگردان

ــی  ــااب  عیس ــد ج ــدم امی  امی
 

 عیسی سـلطان ماـر و وفـا    -2

 کنــد تــو را امــروز دعــوت مــی
 

 (2)عیسی موای شیرین زبـااب  
 

ــدا ــب خــ ــد  از جااــ  آمــ

 ای دوســت بشــنو صــدای او را 
 

 بندگردان

 گنــا  ای در ای آاکــ  مــرد   -3

 بگــو خداواــد بــبخش مــرا   
 

ــی    ــ د عیس ــا ا ــ  و بی  برخی

ــی   ــاک و ب ــان پ ــ  ایم ــا ب  ری
 

 بندگردان
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372 
 آریـب پیغـام ااجیـ  شـیرین اسـت      ایمـان   چون -1

 

 همــان اســت تــا ابــد عیســی دیــروز، امــروز و
 

ــان  ــد گناهـ ــاک امایـ ــب را پـ ــد هـ ــفا دهـ  شـ
 

ــان را   ــد گری ــلی ده ــر  تس ــمل ب ــامش ج  ا
 

  بندگردان

ــروز، ــروز و دی ــت   ام ــان اس ــی هم ــد عیس ــا اب  ت
 

 اـامش  هم  چیـ  فاایسـت جـمل بـر      او از غیر 
 

 شاـــام اـــامش، جـــمل بـــر   جـــمل بـــر 
 

 اـامش  هم  چیـ  فاایسـت جـمل بـر      او از غیر 
  

ــی  -2 ــو را م ــون ت ــاران اکن ــت گناهک ــد دوس  جوی
 

ــو ــورش ش ــروتن در حر ــو ف ــی را ت ــذیرد م  پ
 

ــو" ــنب تـ ــن  اکـ ــا  مکـ ــوم دیگرگنـ  "را محکـ
 

ــو را  ــد ت ــن   گوی ــولش ک ــی قب ــت پ ــا محب  ب
 

 بندگردان
ــت  -3 ــا دس ــفا   ب ــدرتش داد ش ــر ق ــاران پ  بیم

 

 فرمـــان چـــون دهـــد رود ااـــدو  مـــا درد و
 

 کــ  بخشــید شــفا محــض لمــی ردایـــش      او
 

ــ  ــان آرد هرکـ ــ  ایمـ ــفایش او بـ ــد شـ  دهـ
 

 بندگردان
ــوی -4 ــوآس س ــا  عم ــد ب ــاگردش دو خرامی  ش

 

 جملــش بــا مــا خرامــد بینــیب    هــر روز 
 

ــ ــواهیب را او زودی  بـ ــد زود خـ ــیحا آ دیـ  مسـ
 

   سماـت بـ  رفـد کـآمد ـان عیسی خواهـهم                                                      
 بندگردان
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373 

 ام منـجی بـصلی پای در -1

 قلبب امود پاک مسیح ونـخ
 

 عصیااب و گناهان در غرق 

 اـــامش بـــر جـــمل
 

 بندگردان
ــمل ــر جــ ــامش بــ  اــ

 خون مسیح پاک امود قلبب

 

 غلطید  دوشب ز گن  ارـب -2

 دمهر  رایبـس و کنب کرـش
 

 اـــامش بـــر جـــمل 

 اـــامش بـــر جـــمل

 

 گردید حـمسی خااة بـقلب

 اـــامش بـــر جـــمل
 

 بندگردان
 عیسی کرم و رحب منبع -3

ــادی او روح ــا در ام ه  هرج
 

 مرا خود کرد  است مدیون 

 اـــامش بـــر جـــمل
 

 بندگردان

 

374 

 عیسی  دااستب مرد  بودم در گنا  امی-1
 

 گشت  بارم او فدا بر صلیب جلجتا 
 

 بندگردان

ــدی ــو خریــــ ــااب را تــــ  جــــ

ــاز   ــبب را تــــ ــردیقلــــ  کــــ
 

 بود سی   ظاهر من ایکو بود لیکن قلبب-2
 

ــتی     ــرا شسـ ــت مـ ــ  خواـ  بـ

ــادی   ــت ااــ ــن روحــ  در مــ
 

 جلجتا خوات مرا پاک امود از صلیب
 

 بندگردان

 سرایب می پیوست  کنب حمدت کنون پی-3
 

 دهی درد من شفا من اشک امایی پاک 
 

 بندگردان
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375 
 االن دوسـت  ای  آ ا د منجی -1

 کنــون اســت حارــر مــا میــان
 

ــش در  ــت  را  کمم ــان گش  عی
 "بیــــا" را تــــو گویــــد

 

 بندگردان

 چ  شـادی و وجـد باشـدآن دم   

ــا ــی ب ــاک و آزاد دل ــب ز پ  غ
 

ــد -2 ــ  بگذاری ــا بچ ــد ه  بیاین
ــ  ــادی ز آاگـ ــرایند شـ  بسـ

 

ـ  چون گردآییب اـ د منجـی     نام

ــا ــد تـــ ــما در ابـــ  ســـ
 

ــ  ــردم جمل ــ  م ــد وی ب  گراین
 "بیــــا" را تــــو گویــــد

 

 بندگردان
 بـدان  یقـین  مـا  بـا  او باشد -3

 االن خوااــد صــدایش بشــنو
 

 فرمـان  دهـد  چـون  دهیبااجام  
 "بیــــا" را تــــو گویــــد

 

 بندگردان

 

376 
 خدا فرستاد، پسرش عیسـی را  -1

 او زیست و مـرد تـا آزادم سـازد   
 

ــود     ــو فرم ــفا داد و عف ــر ش ــا ما  ب
 ام زاـد  اسـت   قبر خالی گوید منجـی 

 

 بندگردان

 چون زاد  اسـت از فـردا اترسـب   

 چون دااب آیند  در دستاای اوست

 
 آیدزودی عیسی ب  جاان باز  ب -2

ــداران را  ــد ایمااـ ــی او آیـ    وقتـ

ــدارم    ــی ا ــت ترس ــد  اس ــون زا  چ

 او زاد  است دارد چون  ارزش  و زیستن 

 
 ای ع یــ ان داایــد وقــت کــب اســت
ــرد    ــدر ب ــمل پ ــر ج ــور پ ــ  حر  ب

 

 بندگردان

 روزی ک  من از اار موت بگذرم -3
 مـرگب آیـد پیـروزی    چون پی از

 

 رســد راجاــایب بــ  پایــان مــی    
 ام زاـد  اسـت   اور جاان گویدم منجی

 

 بندگردان
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377 

 گران خـب گشـت    گر پشتت ب  بار -1

ــاش و بشــنو امــر دلیــر  تا منجــی ب
 

 گشـت  ای بختـت بر  در سفر خسـت   

 تأعیسی دااد رـعفت او دهـد جـر   
 

 بندگردان

 هـایش ایکوسـت   دااـد را   عیسی می

 ات بــ  دســت اســتاد آینــد بســپار 

 

ــر -2 ــار ه ــران را او  ب ــی گ  دارد برم

 دااــد صــحرای ســوزان را  را مــی در
 

 اوسـت  خوااـد، آرامـش در   تو را می 

 دااد عیسی می  شادی یا مح ون رـگ

 

 اادیش  تـو را دوسـت دارد   غب و در

 دااـد  ای خست  عیسی می  دلیر باش
 

 بندگردان

 گر امتحااـت آیـد عیسـی دااـد     -3

 فرمایـد  جـا مـی  خدمتش کـن هر  رو
 

ــد    ــ  کن ــدگی را او ح ــک  زا  مش

 دااد خود دورکن عیسی می از شک را
 

 بندگردان

 را گویـد عیسـی   آرامی بخشب تو -4

 ات بــ  دســت اســتاد بســپار آینــد 
 

 دایـا  راهـت در  گـردد  گرچ  دشوار 

 دااـد  شادی یا مح ون عیسی می گر
 

 بندگردان

 

378 

ــ   عمااوئیــــ  ،عمااوئیــ

 مکشـوف در مـا  او با ماسـت  
 

 اام عیسـی اسـت عمااوئیـ     

 اام عیسـی اسـت عمااوئیـ    
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379 

 ای دلت پر ز اادو  گر خست  -1
 

 گوـیسی بـ  عـگو بـیسی بـ  عـب 
 

 وجد گریخت  از تو  ادی وـر شـگ
 

 گوـب  یـسـیـع   ـب    ـقـف 
 

 بندگردان

 گوـی بـگو ب  عیسـی بـب  عیس
 

 تـو اوســت تـن دوسـاتریـب 
 

 ایست در جاان دوستی باتر از او 
 

 گوـب  یـیسـع   ـب    ـقـف 
 

  

 غب جاریست گر زچشماات اشک-2
 

 یسی بگوـ  عـگو بـیسی بـ  عـب 
 

 است یـفـمخ تـگناهاای در دلرـگ
 

 گوـب  یـیسـع   ـب    ـقـف 
 

 بندگردان

 غب ترساای از ابر تیرة -3
 

 گوـب یسیـ  عـگو بـی بـ  عیسـب 
 

 یـراسااـود هـردای خـر ز فـگ
 

 گوـب  یـعیس   ـب    ـقـف 
 

 بندگردان

 یـدیش  مر  لرزااـر از ااـگ -4
 

 گوـیسی بـ  عـگو بـ  عیسی بـب 
 

 سیح را خواهاایـر بازگشت مـگ
 

 گوـب  یـعیس   ـب    ـقـف 
 

 بندگردان

 

381 

 هم  باید بدااند هم  باید بدااند،)
 

 2(بدااند،این عیسی کیستهم  باید  
 

 رخشان ستارة وادیاا،اوست سوسن اوست
 

 هم  باید بدااند ه ار، زیباترازد  اوست 
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381 
 گنـا   از مملـو  جاـان  ایـن  اادر -1

 ااامیــد و پنــا  بــی و ســرگردان
 

ــات ز دور  ــتی و آب حی  و را  راس
 گردد پدیـد  ای چار  ااتظار ک  ب 

 

 بندگردان
ــی  ــدای  ای منج ــویی خ ــن ام ت  م

ــرم ای ــد رهبـ ــویی امیـ ــن تـ  مـ
 

 مـن  آزادم از گنـا  و غـب   اینک -2
 اوسـت  جستجوی در قلبب   اًـمـدائ

 

ــویی ای   ــرورم ت ــفای س ــن ش  م
 (2)ای تناا منجـی جاـان   مسیح 

 

 شادم من چگوا  درحرورش بین
 اوسـت ورحب ازفیض هم  این ک  دااب

 

 بندگردان
 در فغان بود دوست گرای  قلب تو  -3

ــی وجــودت و در روح ــد حکمراا  کن
 

 دورشود شیطان تا بخوان را عیسی 
 آیـد  پدیـد  تـو  در مسیح آرامش

 

 بندگردان

 

382 
 شکست  گراابـار و خسـت    وقتی دل -1

ــیمان   ــادم پش ــلیبش افت ــای ص ــ  پ  ب
 

 گشــت  در ظلمــت گنــا  گــب 
 و ز آاجــا تابیــد اــور ایمــان

 

 بندگردان

 مسیحا مسـیحا اـورت بـر مـن تابیـد     
ــت آن   ــیحا اگاه ــفایت مس ــر و ص  ما

 

 مسکین و کور لیکن پر از غرور گرچ   -2

 آاگ  من بـ  پـای آن مصـلوب افتـادم    
 

 مرا از گناهان رهااید رهاایـد  
 مرا بخشید شـادی و حیـات  

 

 تا بـار گنـاهب شـد آشـکار    
 آاجــا از ظلمــت کــرد آزادم

 

 بندگردان

 گسست  بندهایب بست  رخت ظلمت حال -3
ــور روی توســت  ــ  ا  مســیحا اگــاهب ب

 

 طلوع کرد  عیسی در قلـبب  
 اجاتب ز فیض و رحب توسـت 

 

 بندگردان
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383 

 اــ د عیســی، اــ د عیســی بیــا     اــ د عیســی،  -1
 

ــی  ــ د عیسـ ــروز اـ ــا  ،امـ ــی بیـ ــ د عیسـ  اـ
 

ــت او، -2 ــت او،  قادراس ــر اس ــدت حار ــروزاو  بخش  ام
 

ــدت او  ــروز بخشـ ــدت او ،امـ ــروز بخشـ  امـ
 

ــروز دعــا کــن، مــی جســتجو کــن، هــان -3 ــذیرد ام  پ
 

 امـــروز پـــذیرد مـــی ،پـــذیرد مـــیامـــروز 
 

 کنـد پـاک امـروز    کنـد عفـو، مـی    کند رحب، مـی  می -4
 

ــی ــروز م ــد ام ــاک کن ــی ،پ ــد م ــروز کن ــاک ام  پ
 

ــتت -5 ــو دوس ــد، را  دارد، ت ــن  ردش خواه ــروز  مک  ام
 

 روزـــام  کنــم  ردش  ،کنـم ردش  روز ـــام                                                      

 

384 

 زادگی در اور ،مااند داایـــال امـا ات باش مطیع و غیور پیرو منجی -1

 بندگردان

 با فیض مسیح از خود داایالی بساز  ازـ  پیش بتـبرد بـوار در ا الـداای
 

 ااد خـدای داایال را هرگ  اشناخت   ااد زورآوران بسیار سقوط کرد  -2

 بندگردان

 مااند داایــال باــر شاادت روی    در سنگر دعا باش تا پیروز شوی -3
 بندگردان

 اما با سعی و ایمان را سرکوب  شیطان  جا رسانهررا ب    بشارت مسیح -4
 بندگردان
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385 
 خـواهی  مـی  آزادی گنـا   از گر -1

 خـواهی  مـی  تسـل   بر شیطان  گر
 

 در خون عیسی این قدرت است 

 در خون عیسی قـدرت اسـت  
 

 بندگردان

 معج آســاحـد   بـی  قـدرتی اسـت  

 حـد معج آســا  بـی  قـدرتی اسـت  

 

 خـواهی  مـی  آزادی غرور از گر -2

 یـــابی آزادی زشـــت عـــادات از
 

ــون در  ــیحا خــــ  مســــ

ــون در ــرة خــ ــدا بــ  خــ

 

 در خون پاکش این قدرت است

 در خون عیسی قـدرت اسـت  
 

 بندگردان

 سفیدتر شوی برف گر خواهی از -3

ــفا ــاایت از ش ــی مرر ــواهی م  خ
 

 در خون عیسی این قدرت است 

 قـدرت اسـت   در خون عیسی
 

 بندگردان

 کنی خدمت را او خواهی گر می -4

 کنــی تمجیــدش ات زاــدگی در
 

 در خون پاکش این قدرت است 

 در خون عیسی قـدرت اسـت  
 

 بندگردان

 

386 
 تو ای بندة جا  و در قید عصیان -1

 و را مشک  آسانـگردد تـدر این ر  ا

 تو ای گمر  از درگ  عدل و احسان 

 بشنو این پند پاکی   از جانز من 
 

 بندگردان

 صلیبش اجاتی اداریغیر از  ب     ج  در مسیحا حیاتی اداری     ب           

 کنون وقت کار است و گا  خمصی -2

 اگــر مرــطرب از عــذاب و قصاصــی
 

 اجـات از معاصـی   تواای ک  یـابی  

 مسیحا بود منجی شخ  عاصـی 
 

 بندگردان
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387 

  !شاهنشــــ  عــــدالت !جملــــتمصــــدر  ای  -1
 

ــاز ــا را آزاد سـ ــر جاالـــت   ،مـ   !از قیـــد هـ
 

 کــی کــ  تــو را اادیــد  ایمــان آرد خوشــا حــال آن
 

 تــو را اادیــد  ایمــان آرد اوآن کــ بخــت ای ایــک
  

ــدی -2 ــی دی ــا را، بس ــردی جف ــ  ب ــر ب ــا س   را، وف
 

ــ   ــی آاگ ــا گفت ــد  ای  ،را توم ــت عا ــارا سس  !ی
 

 ایمــان آردکــی کــ  تــو را اادیــد   خوشــا حــال آن
 

 و تــو را اادیــد  ایمــان آردبخــت آن کــا ای ایــک
  

  را، کبریــــا ذات آن را، خــــدا آن بســــتای -3
 

 باــا را آن خــون پــر ،ریخــت مــا کــ  باــر جــان 
 

 را اادیــد  ایمــان آرد کــی کــ  تــو خوشــا حــال آن
 

 بخــت آن کــاو تــو را اادیــد  ایمــان آرد ای ایــک
  

 شـد  گنـ  جـدا   از هـر  ،شـد  با خـدا  ک  آن خوش -4
 

ــو در دل   ــر ت ــت ما ــد  ،آموخ ــر درد را دوا ش  ه
 

 کـی کـ  تـو را اـا دیـد  ایمـان آرد       خوشا حـال آن 
 

 تــو را اادیــد  ایمــان آرد بخــت آن کــاو ای ایــک
 

  
ــ جــااب -5 ــب راو ت ــار طل ــ ،ک ــی ب ــو واقف  اســرار   ت

 

ــاز  ــا یآ ب ــ  ت ــالب ک ــار  ،ع ــر ب ــود دگ  گلشــن ش
 

 خوشــا حــال آن کــی کــ  تــو را اادیــد  ایمــان آرد
 

 بخت آن کاو تو را اادید  ایمان آرد ایک ای 
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388 
 گذاری و بنمود بر ماـدشمن چ -1

ــرب    ــد از ق ــا را براادا ــ تم  ع

 حق رحمت آورد بر ما رعیفان -2

ــا هر ــد ت ــاکن بماا ــ  در وی س  ک

 زان رو فرستاد فرزاد خـود را  -3

 ک  او را چـون جـان پـذیرد   تا هر

 مارش بیفشااد آن گرد ذلـت  -4 

 قـدومش پی واجـب آمـد شـکر    

 آن خالق جان سلطان رحمـت  -5

 ما را چ  اجر است گر جان ابازیب؟ 
 

 از کین  ااگیخت در جای شـراری  

 بیرون فکنداد بـا ذل و خـواری  

 بخشــود مــا را محکــب حصــاری

ــاری ــمارد داد اعتبــ   الزم شــ

ــن   ــد ای ــا او زدای ــوگواریت   س

  برهااـــد او را زیـــن اـــاگواری

 قـراری  لـطفش بـدر  کرد آن بی

 داری را گــر پــاس  احســان او

 در جـان سـپاری  مـا را   جان داد

  یادآور ای دوست آن جان اثـاری 
 

 

389 
 چو تاریکی جاـان را کـرد دیجـور    -1

ــور   ز دل ــی و ا ــرون آرام ــد ب ــا ش  ه
 

ــی دور     ــفا و ایمن ــد از ص ــر ش  بش

 بشد  هر دیـد  از جـور و گنـ  کـور    
 

 بندگردان

 ز رحمت کرد بـر ااـسان اـظار                خـدای مـاربان از بـار چـار             

 پســر را داد تــا آن اــور عــالب    -2

 رهاادشـــان ز قیـــد غصـــ  و غـــب
 

ــاریکی در  ــ  آدمز تـــ  آرد اســـ

ــر   ــور ب ــاس ج ــر اس ــد یکس  هبزا
 

 بندگردان
 مسیح ای پادشـا  ملـک  هسـتی    -3

ــدا   ــو پیـ ــ دانز تـ ــتی ر  یـ  پرسـ
 

ــتی    ــاال و پس ــد ب ــیح ای موج  مس

 خواب مستیجـاان چـون بـود اادر 
 

 بندگردان
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391 

 کممــت شــاهد اســت عیســی -1

 بــــرای مــــا گناکــــاران   

ــو حــق و باطــ  ای منجــی  -2  ت

ــت   ــر ذلـ ــای پـ ــن دایـ  در ایـ

ــمان  -3 ــین و آسـ ــاربّ زمـ  یـ

ــک    ــر مشـ ــ  هـ ــد قفـ  کلیـ

 تـــو در جملـــ  کتـــب دادی -4

ــی   ــی م ــ  عیس ــ دت ک ــود ا  ش

ــد   -5 ــ  بنمای ــیان توب ــ  عص  ک

ــان دارد   ــر مؤمنــ ــر بــ  اظــ
 

ــا     ــود وف ــد خ ــ  عا ــردیب  ک

ــردی   ــدا ک ــود ف ــان خ ــو ج  ت

 ز یکــــدیگر جــــدا کــــردی

 اســــیران را رهــــا کــــردی

 بـــود آثـــار هســـت تـــو   

 بــود دائــب بــ  دســت تــو    

 خبــر بــر اهــ  ایــن عــالب    

ــی  ــفیع آن بنــــ  آدم شــــ

ــب   ــارد هـ ــان بیـ ــدو ایمـ  بـ

 ز ماـــر آن خـــالق اعظـــب   
 

 

391 

ــیان -1 ــرمین و عاصــ  ای مجــ

 وی مــــؤمنین از روی جــــان 

 اــــوا ای خســــتگان بــــی -2

 چـــرا؟ مااـــدن بـــ  بـــدبختی

 بـــاالی داردزد ای عجـــب  -3

 کمتـــــر ز دزدی ایســــــتی 

 اــی اشــک مــن اــی آ  مــن -4 

  کفـــــارة گنـــــا  مـــــن  
 

 ســــوی مســــیحا بنگریــــد 

 ســــوی مســــیحا بنگریــــد

ــ  بــــار خطــــا    وی حامــ

 ســــوی مســــیحا بنگریــــد

ــت تــاج    ــؤمن شــد و بگرف   م

 ســــوی مســــیحا بنگریــــد

 بـــ  خـــون شاهنشـــا  مـــن

 ســــوی مســــیحا بنگریــــد
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 عــالبای مســیح ای اجــات دو   -1

 مـــا اـــداریب جـــ  تـــو پنـــاهی  

 ای بشر ار خـواهی امـایی زاـدگاای    

 و شـادماای  اشـاط    در دو جاان یابی

ــر    ــن آن گی ــتی و دام ــی راس  رو پ

ــذاب معاصــی  ــو را از ع ــد ت ــا رهاا  ت
 

 رهنمـــا بـــر بنـــی اـــوع آدم    

 از محبـت فکـن تــو بـر مـا اگــاهی    

 زاد  اگـر خـواهی بمـاای جـاوداای    

 گاایا رایـجـمل  تـو را  بدهد مسیح

ــر    ــان گی ــ  جا ــی ک ــن منج  دام

ــی  ــر هراسـ ــایی از هـ ــابی رهـ  یـ
  

 ای مرد عاصی، بنما تو آخر، فکر اساسی

 باید شناسی، عیسی
 

 مـــا گناکـــار و جملـــ  پریشـــان

 بـــر درگاـــت همچـــون گـــداییب

 ایـب از جاالـت    غرقة بحر غـب شـد   

 دل شد  از کف با غب و را  و اـدامت 

ــو    ــا  ش ــر م ــرور و رهب ــاور و س  ی

 لطــف تــو ر  را بیــابیبة تــا ز مشــکو
 

 زار و حیـــران و ســـر در گریبـــان 

 کـی شـود زدایـیب   اـام تـو را از دل   

 ایـب از رـملت   از ر  تو گمـر  شـد   

 هادی مـا  شـو از ر  ماـر و عـدالت    

ــو    ــا  ش ــادی و داور م ــی و ه  منج

ــابیب   ــق را بی ــتابیب، ح ــویت ش   س
  

 گوییب آاگ  ما، دور از عذابیب، پیوست  کوشیب

 عیسیتا خود بیابیب، 
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393 
ــن  -1 ــاهب کـ ــدا اگـ  خداواـ

ــور از  ــن  مغف ــاهب ک ــر گن  ه

 رفــــع کــــن ااــــدوهب را 

 

 توفیقـــت آگـــاهب کـــن   از 

ــاهب را  ــاز گنــ ــاک ســ  پــ

 شــــاد گــــردان روحــــب را
 

 !ای عیسی

 مـــن اـــاالیق و اـــاچی م -2

ــب  ــة دل مریرـــ  از غصـــ

 رفــــع کــــن ااــــدوهب را 
 

ــ م   ــا و لبریــ ــر از خطــ  پــ

ــاهب را  ــاز گنــ ــاک ســ  پــ

 شــــاد گــــردان روحــــب را
 

 !ای عیسی

ــی  -3 ــفند گمراه ــودم گوس  ب

ــیاهی   ــت  رو ســ  ااشایســ

 رفــــع کــــن ااــــدوهب را 
 

 پنـــاهی ســـرگردان و بـــی  

ــاهب را  ــاز گنــ ــاک ســ  پــ

 شــــاد گــــردان روحــــب را
 

 !ای عیسی

ــت  -4 ــمم توس ــدم در ک  امی

ــام تو   ــ  ا ــتدعایب ب ــتاس  س

 رفــــع کــــن ااــــدوهب را 
 

ــام تو  ــر  و قی ــب در م  ســته

ــاهب را  ــاز گنــ ــاک ســ  پــ

 راشــــاد گــــردان روحــــب 
 

 !ای عیسی

 

394 
 عیسی مسیح سلطنت کند، سـلطنت کنـد، سـلطنت کنـد    

 

 (2)سلطنت کنـد  های ما، بر روی دایا بر قوم خدا بر قلب
 

ــی  ــد عیســ ــب  خداواــ ــلطان  قلــ ــا  ســ  (2)هــ
 

 (2)عیسی سلطنت کندهای ما خداواد بقوم خدا بر قل بر
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             395  

 راحـت شـد  ز و جـااب     منجـی   عجب  من  دارم -1
 

ــ  و عــدل وی مشــک   شــد  آســااب  و ز فدی
 

 ای مجـرم، عصـیان تـو بخشـیدم     :مـن   گوید بـ  
 

ــان فــراوااب      ــب احس ــو دائ ــر  ت ــد هم  ش
 

 

ــین   -2 ــدیعب ب ــات ب ــین   ،آی ــیعب ب ــات رف  رای
 

ــلیمااب    ــ  ز س ــاهب افر ــب ش ــر و ه  پیغمب
 

 گمراهــــان در را  خــــدا آییــــد ای جملــــة
 

ــااب  ــ  ایم ــن مرک ــب م ــن حق ــب و م ــن راه  م
 

 

 حیـات هسـتب    آب  مـن   تشـن ،   دلو  ای جان  -3
 

ــااب  ــب و درمـ ــان را دارویـ ــر روح پریشـ  هـ
 

 ام ام مـــن امـــر خـــدایی مـــن اـــان ســـماوی
 

 امـــرم هـــب آمـــر فرمـــااب هـــب واســـطة
 

 

ــواطر را " -4 ــتور خـ ــمایر را مسـ ــوز رـ  مرمـ
 

ــوااب  ــی خ ــب اشــنید  هم ــی داا ــ  هم  ااگفت
 

 دی مـــن اصـــلب و مـــن اســـلبواز ریشـــة داو
 

ــی  ــاک حقیق ــن ت ــن ام  م ــافا اغم ــاابح  ص
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396 

 !ای مؤمنین شما عـالب را اوریـد    -1

ــار ــ  ااتش ــن ب ــ د  ای ــدمأ م  موری
 

ــان  ــر ظلمــت در ایــن زم ــار و پ  ت

 رحمـت  ک  خداواد پدری است پـر 
 

 بندگردان
 دهیـــــد مـــــ د  ســـــممتی،

 

 افـر  صـدها هـ ار   اینک اکنـون  -2

 خبراد، اشخا  هب بی  ک  این وسافس
 

ــی   ــ د  عیس ــات ،م  !آزادی و اج

 

 گناهـــان اســـیر شـــد  گمـــرا 

 ک  یکی هسـت منجـی گمراهـان    
 

 بندگردان
 و هـر ملـت را   آگا  کنید هر قوم -3

 مت را،ا هر شخ  و هر سازید مخبر
 

 ک  خداواد ایشـان را دوسـت دارد   

 تا هرکی زیست کند مسیح مرد  ک 
 

 بندگردان
 اع ام دارید پی فرزادان خود را، -4

 جـان خـود را،   ایـن را   در فدا کنید
 

ــوال  ــد ام ــرای دهی ــمش ب ــن ت  ای

 دهـد پــاداش  مسـیح شـما را مــی  
 

 بندگردان
 

397 

 مســیح آن خــدا و خداواــد دیــن -1

ــا    کســی کــاو کنــد بازگشــت از گن

  هم  عرشیان راست آاـدم اشـاط   -2

 پــی امــروز مــا ایــ  شــادان شــویب

 بخواهیب هـر یـک ز مـا در دعـا     -3

 ز سر جاـ  مـا تـا کـ  بیـرون کنـد      
 

ــاکنان   ــا س ــت ب ــین گف ــین چن  زم

 ز ظلمـــت شـــود ســـوی اـــوراهلل

 ک  شد گمرهی داخـ  ااـدر حیـات   

 یان جمل  یکسان شویبـدسـبا ق ک  

 چـــرا   هـــدایت ز فـــیض خـــدا

  افــ ون کنــدهمــ  روز  ایــن عــد  
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398 
ــدایی  -1 ــر خــــ  ای مظاــــ

 از ماــــــر و از محبــــــت  

 تـــــا مجرمـــــان عاصـــــی

ــان  -2  ــتی ز را  احســ  شســ

ــت  ــو از عطوفــــ  دادی تــــ

 تـــــا دیـــــدگان گشـــــایب 

 مــرا چــ  بــاک اســت دیگــر -3

ــان    ــافا ج ــت ح ــی هس  عیس

ــان   ــب ایمـ ــ  چشـ ــون بـ  اکنـ
 

 وی ذات کبریــــــــــــایی  

ــایی   ــو رهنمــ ــردی تــ  کــ

ــی ــد ر  خمصـــــ  یابنـــــ

ــاهب   ــود گنـ ــون خـ ــا خـ  بـ

 در اــــام خــــود پنــــاهب  

 رو ســــوی تــــو امــــایب  

ــیر  از مـــر  و قتـــ  و شمشـ

 برهااـــــــدم از شـــــــریر

 بیــــنب جمــــال یــــ دان  
 

 

399 
 بود در سـرت  عشق مسیحا چو -1

 شـود رهبـرت  کـ    روح خدا چون 

 کامیـــاب بشـــوی تولـــد تـــاز 

 !بیـا  سـوی کلیسـا   جوان خی  -2 

 !بیــا یکتــا خــالق آن جااــب 

 او کنــدت زاــد ، رهــی از عــذاب

 ن داورشیالطف پدر ساخت م -3 

 گـرش  و مـدحت  جمل  رس  اادی 

 کی ب  بشر میرسد اینسان اصاب؟

 بـود  بـاای  محبـت همـ    ب  او -4 

 رهــ ن و جــاای بــود مصــلح هــر

 !خاک و آب منجی این اوست ماین
 

ــین افســرت   ــاج جملســت ما  ت

 رهــد از راــ  گنــ  پیکــرت مــی

 عقـاب و شست  شود لکـة جـرم   

 ! ت عیســی بیــاا در بــر شاهنشــ 

  !خواهی اگـر سـازدت احیـاء بیـا    

 خطـاب   ایـن  جاان   ب از پدرآمد

 کــرد  عطــا ســلطنت و افســرش

 خیــ  ممئــک همــ  خــاک درش

ــد  اوســت  رقــاب و مالــک برازا

ــف ــرار واقـ ــاای اسـ ــود ااـ   بـ

ــر   ــق س ــوهر ح ــود ج ــاای ب  مع

 .و تـراب  بعـرش  او ایست از برتر
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411 

 را ک  جوید اام تـو م د  باد آن  -1

 آن کــاو مــداماد جاویــد بــزاــد   

 هب در تو گریختم د  باد آن را ک  

 ای ک  هستی بر خداوادان امیر -2 

 سـت در طفی  تو همـ  دلـداری ا   

 بخشد حیـات  اینک آن آبی ک  می

 صدای رحمتش بـر مـا اـدا   زد  -3 

ــب    ــت آزادی ده ــد ذل ــن ز قی  م

ــاری خفیــف و از وداد  یــو  مــن ب

 غیر را  او مپو کـ  را  ایسـت   -4 

 قـرار  شـ  چـون بـی    از محبت بود

ــما  ــد در را  ش ــن بخش ــان و ت  ج

 حـق آن ســلطان جــان اشــناختی 
 

 هــد پیغــام تــو آن زبــان کــ  مــی 

ــام  ــو دارد قی ــیض ت ــر صــمی ف  ب

 رشتة الفـت ز غیـر تـو گسـیخت    

ــتگیر   ــا دس ــب م ــب اعظ   ای طبی

  تو  سلطاای سراسر خواری است بی

  اینک آن بخشند  گر خواهی اجات

ــن آ   ــ د م ــ  ا ــار گن ــای گرااب  ک

ــب  ــی ااـ ــت آرامـ  در درون جااـ

 تار و پودش بسـت  اسـت از اتحـاد   

  غیر او سلطان در این خرگا  ایست

 جــان ســپاری کرداــی از ارــطرار

ــر او  ــد غی ــا اباش ــا ت ــان ملتج  ت

 بـاختی  میدان کـ  جـان در  الجرم 
 

 

411 

ــیب  ــان قشــنگ و عظ ــرای جا  ب

 و هــب باــر مرغــان آواز  خــوان
 

 خـوریب  برای غذایی کـ  مـا مـی    

 اس ای خداواد از قلب و جـان سپ
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412 
 باد اوروز وزید، روز فیروز رسید، صبح امید دمید -1

 م د  آن را ک  در این سال حیات او یافت

 ر اور مسیحاش پرستار آمدایّ
 

 ای هم  خلق جاان، وی هم  پاکدالن، شکر ای د ب  زبان -2

 هم  گویید و سرایید ب  اام سبحان

 کایت رحمت او باز پدیدار آمد
 

 گشت  عیان تاز  گردید جاان، در و دشت است جوان، گ  او -3

 القدس زدگان روح ب  تسلی دل غب

 بیمار آمد ةب  مداوای تن خست
 

 گر گشت سپید، هاتفب داد اوید در فراق شب عید، دید  -4

 ف ایست و اسیب عنبرسای  ک  هوا روح

 هربار آمدوابر ایسان ب  چمن باز گ
 

 !سوی حق باش عجول ؟اوایی و ملول بی ؟از چ  در کن  خمول -5

 دید  از خواب فرو شوی ک  گویی یکسر

 تاتار آمد ةاز ختن و خط کبوی مش
 

 ت، اوبت شادی ماست، وقت آبادی ماستدور آزادی ماس -6

 ب و ابن و روحاباد پیوست  ب  ما فیض 

 یکی است این س  و یک در س  ز اسرار آمد

 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

231 

 

413 

 دهید ک  شـد اـو جاـان   م د   -1

ــمان    ــت  آس ــا گش ــ  زیب ــ  چ  ب

ــار   در ایـــن فصـــ  زیبـــای باـ

ــورت را بتـــاب   ــیحا اـ  ای مسـ

 ای عیسی امید ما ب  تـو اسـت   -2

ــال   ــن س ــاش ای ــا ب ــرا  م ــوهم  ا

ــد   ــد  شـ ــو زاـ ــت از اـ  طبیعـ

ــمان   ــین و در آسـ ــب در زمـ  هـ

 دور کن ز مـا هـر شـر و گنـا      -3

ــدا ــور خــ ــیحا ای پــ  ای مســ

 در ایــن ســال اــوین ای خــدا   

 هـــای مـــا آتشـــی در ایـــن دل
 

 بیدار گشت عـالب از خـواب گـران    

 حمــدت گــوییب مــا از دل و جــان

 مــا را مســیح اســت تکیــ  و یــار

ــن دل  ــر ای ــار  ب ــر  و ت ــای تی  ه

ــو  روح و روان ــان از آن ت ــت م  اس

 عطــا فرمــا یــک ایمــان اــو     

 اـــور خـــدا تابنـــد  شـــد    

ــاودان  ــد جــ ــیض او بمااــ  فــ

 پاک اما روح چ  رعیـت چـ  شـا    

ــ دا ــا  بـ ــب و جفـ ــک و ظلـ  اشـ

ــا    ــای م ــن دع ــب ای ــ دت آری  ا

ــدا   ــیح ای خـ ــروز ای مسـ  بیفـ
 

 

414 

 ب  وقت ورودم ب  سـال جدیـد   -1

ــتاد  ــان اس ــ  ای مارب ــتب ک  بگف

 دور بود را  تاریک و مجاول و -2

 ک  تا  سالب و مطمـئن را  خـویش  

 مرا گفت کای تاز  کـار جـوان   -3

 برون شو ب  تاریکی و شـک مـدار  

 ک  آن باتـر از را  معلـوم و اـور   
 

 دم در مــرا پیــر دااــا بدیــد    

 هم  روز تـو همچـو اـوروز بـاد    

ــور ــرا را  مــن دار ا  ز رحمــت ف

 در این  زادگاای بگیرم ب  پـیش 

 چنان رو ک  رفتنـد ر ،  رهـروان  

 بن  دسـت در دسـت پروردگـار   

 کـن عبـور   اگر مرد راهی تو مـی 
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415 
 را  بجو، شـاد بـ ی، بعـد از آن    -1

 !گر هم  خوابنـد تـو بیـدار بـاش     

 با سر پـر شـور و دلـی پـر ز درد     

ــردی و از خود  ــوم ــار ت ــذری ک  گ

ــ  رو   -2  ــود دلیراا ــی مقص  در پ

 زخـود دورکـن   تو سستی و غب را 

 ان،زادگی است این ا  ک  خواب گر 

 هرچ  گذشت  است فرامـوش کـن   

 کار کن االن و تو حیران مبـاش  -3

 زی قلب قـوی دار و کنـون شـاد    

ــروی  ــ  جــا پی ــن او هم  شــعار ک

ــای   ــر شناس ــعی یبا ــن او س  ک

 

ــان    ــرای کس ــاش ب ــا ب  !راهنم

 در ر  مقصــود فــداکار بــاش    

 با بـدی و جاـ  امـا تـو ابـرد      

 جاـان یـار تـو     غیرت و همت ب

 جااااـ  رو   تو جان ب  کف دست و

 شـور کـن    و شـر  و رعف بینداز

ــاای روان  حیــف ــر چــرت زا  اگ

 جمل  هوساا هم  خـاموش کـن  

 پیران مباش عین جواای است چو

ــو و آزاد  ــی ش ــرو عیس  !زی پی

 اثـار   خـود کـن   در ر  او هستی

 ! بیخ و بـن  ریشة سستی بکن از
 

 

416 
ــرا   -1 ــدایا م ــر خ ــفر عم  در س

 درس توکــ  تــو بــ  مــن یــاد د 

 ای اگـر همسـفر خسـت     بینب  -2

ــب  ــوت ده ــرم و ق ــت ورا گی  دس

 فیض عطا کن ک  هم  رهروان.-3

 تا ک  دگر کین  و جنـگ از جاـان  

 زاـدگی   در ر  پر پـی  و خـب   -4

 ماــر خداواــد مــرا در بــر اســت

 ار است و دورـر تیر  و تـرا  اگ-5

 رهبـــر دیگـــر اشناســـیب مـــا
 

 در همــ  اوقــات تــو یــاری امــا 

ــاد د     ــر ب ــ  ب ــر هم  روح تکب

ــب پریشــی دل   ای بشکســت قل

 زخــب ورا شــویب و مــرهب ااــب

ــد از اعماتــ  ــر  برا ــانبا  ت چن

ــان   ــرود از می ــدد ب ــت ببن  رخ

ــدگی   ــواری و درماا ــع دش  موق

 یاور و فرمااد  و هب رهبر اسـت 

 کرد  مسیحا ز همـین ر  عبـور  

ــا   ــیب م ــ  رواا ــی او جمل  در پ
 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

233 

 

417 

 کـ  خـرم اسـت و آبـاد     هر با  -1

ــدگاای    ــو زا ــ  چ ــ  مث ــد ب  باش

ــار   -2 ــداری و ک ــت و پای ــا هم  ب

ــواب   ــاش در خ ــین مب ــدار اش  بی

 از آب بــود صــفای بســتان   -3 

ــدگاای  ــفای زا ــت ص ــی اس  عیس

 هــای معطــر پــر از راــگ گــ  -4 

 زیبــــایی و عطــــر زاــــدگاای 

 گر با  اداد میـو  عیـب اسـت    -5

 مـــا ایـــ  اگـــر ثمـــر ایـــاریب 

 بر ماسـت کـ  بـا  زاـدگی را     -6

 عیسی است چـو باغبـان و اسـتاد   
 

ــا  ــدا داد آبــ ــت خــ  د ز اعمــ

 حیــران منشــین در آن زمــاای  

ــر  آر هــر خــی و خــاراز ریشــ  ب

ــاداب   ــد و ش ــود مفی ــا  ش ــا ب   ت

  آب خــراب هــر گلســتان  بــی 

ــدگاای  ــای زاــ ــب راهنمــ   هــ

 از خـــاطر آدمـــی بـــرد زاـــگ 

ــاای   ــود ار در او بمـ ــاهر شـ  ظـ

 دهـد دسـت    زآن با  خوشی امـی 

ــر ایــاریب ــ  ب   شــادی و خوشــی ب

ــفا    ــب مص ــیب و ه ــو  کن ــر می  پ

ــاد در  ــردد آب ــت گ ــر اوس ــا  گ  ب
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ــان   ــب مارب ــی و ه ــدایا ب رگ  خ

 سـت ای خداواـد مـا را غــذا   ز تو
 

 را باـر ایـن آب و اـان   و تشکر ت 

 عطا کـن بـ  مـا اـان روزااـ  را     
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 راستی شـما کـی هسـتید؟   : سوال

 خنــدان و دســت تــو دســتید   

ــواب ــتیب  :ج ــیحی هس ــا مس  ماه

ــدا  ــت خــ ــا هســ ــدر مــ  پــ

 خواایـد؟  ست میاچ  کتابی  :سـوال 

 ایـــد؟ چـــ  چیـــ  از آن دیـــد 

ــواب ــدگی  :جـ ــب زاـ  را  و رسـ

ــی  ــ  مـ ــن ااجیـ ــابیب در ایـ  یـ

ــوال ــد : سـ ــ  داریـ ــی کـ  عممتـ

ــا ــردن یــ ــت دور گــ  در دســ

 جـواب ایـن مشـک  اسـت     :جواب

ــار ــلیب دارد افتخـــــ  صـــــ

 دست جفت و چشمان بسـت  : سوال

 بینـــد؟ مگـــر کســـی مـــی  

ــت دعــا هســت :جــواب  ایــن حال

ــت  ــا اوســـ ــاز بـــ  راز و ایـــ
 

ــن  ــ  ایـ ــدر  کـ ــبختیدقـ  خوشـ

ــی ــی مـ ــد و مـ ــید خواایـ  رقصـ

ــی  ــی را مــ ــتیب عیســ  پرســ

ــا    ــ و مـ ــا جـ ــب بیـ ــو هـ  تـ

ــی  ــا مــ ــد آن را حفــ  اماییــ

ــ  آن داد   ــ  دل بــ ــد کــ  ایــ

ــدگی ــارة درمااــــــ  چــــــ

ــواایب  ــا بخــ ــب بیــ ــو هــ  تــ

 بریـــد هرجـــا بـــا خـــود مـــی

ــت؟   ــ  هسـ ــود از آن چـ  مقصـ

ــت  ــا دل اسـ ــارش بـ ــر و کـ  سـ

 تـــو هـــب آن را دوســـت بـــدار

ــی  ــرف مـ ــت   حـ ــد آهسـ  زایـ

 زایــد؟ کــ  بــا او حــرف مــی   

 گفتگـــو بـــا خـــدا هســـت   

ــت    ــ  ایکوس ــن ک ــب بک ــو ه  ت
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411 
 !یـــار ماربـــان عیســـی -1

 وا از دســــتاای دم هــــر
 

 !جـــــان و آرام منجـــــی 

 ســـر زد بـــی کـــار ایکـــو
 

 بندگردان
ــاران ــفا را بیمـــ  داد  شـــ

ــ   ــا بچــ ــوازش  را هــ  اــ
 

 کــرد او، خــود بــا دســت -2 

ــت  ــان دســـ  را، افتادگـــ

 

ــیران  ــرد آزاد را اســـ  کـــ

ــتگان ــش  را خســـ  آرامـــ
 

 شستشــــو  کســـان  پـــای 

 بگرفـــت و داشـــت بـــر پـــا 
 

 بندگردان
ــن -3 ــت ای ــرا  دس ــای م  ه

ــا چــون دو د  ســت عیســیت
 

ــوت  ــد   قــ ــدا ای بــ  خــ

ــدمت ــد خـ ــ کنـ ــا  بـ  دایـ
 

 بندگردان
 گــــردان  آزاد را مــــا  -4

 خـــدا ای کنـــیب  کـــ  تـــا
 

 گــــــردان شــــــاد و آرام 

ــتش از ــو دل پرســـ  را تـــ
 

 بندگردان
 
411 

ــوچکی -1 ــب کـ  دارم دو چشـ

ــوچکی دارم دو  ــوش کــ  گــ

 دارم دو پـــای کـــوچکی  -2

ــ    ــیرین و ری ــب ش  دارم دو ل

 دارم دو دســـت کـــوچکی.-3

ــرا یــک قلــب مــن     دارم چ

 چــون کــ  ابایــد باشــد آن -4

 از جـــان شـــوم تســـلیب وی
 

 بیــــــنب رس زیبــــــای او 

ــدای او  ــنوم اــ ــا بشــ  تــ

 پـــای او تـــا کـــ  روم هـــب

ــای او  ــنب ثنـ ــ  کـ ــا کـ  تـ

ــ  ــرای او  بـ ــرم بـ ــار بـ  کـ

 از بخشــــــــــش واالی او

ــی   ــای کس ــای او ج ــ  ج  ج

 هــــای او بیــــنب محبــــت
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412 

ــااب  -1 ــار ماربـــــ  ای یـــــ

 بشــــنو تــــو ایــــن دعــــایب

 از باـــر خـــواب شـــیرین   -2

ــارم ــو در کنـــ ــر تـــ  حارـــ

ــی  -3 ــا  و بـ ــروز گـ ــا  امـ  گـ

 خـــــوراک و منـــــ ل باـــــر

 آاـــان کـــ  دوســـت دارم   -4

ــند    ــ  باشـ ــا کـ ــر کجـ  در هـ

ــن  -5 ــان مــ ــا گناهــ  بخشــ

 در را  تیــــــــر  و تــــــــار

ــا   -6 ــن ز دایـ ــ  مـ ــر کـ  آخـ

ــا   ــو جــ ــ د تــ ــرماــ  بگیــ
 

ــبااب   ــو شـــ ــی اکـــ  عیســـ

 درگاـــــت امـــــایب  بـــــ 

 چـــون ســـر ااـــب بـــ  بـــالین

 امیـــــد بـــــر تـــــو دارم   

 بــــودی مــــرا تــــو همــــرا 

ــن از دل  ــنب مــ ــکرت کــ  شــ

 در دســـــت تـــــو ســـــپارم

ــد   ــو بماانـــ ــوی تـــ  پالـــ

ــن    ــان مـ ــن جـ ــدیی کـ  تقـ

ــدار  ــرا اگاـــ ــی مـــ  باشـــ

ــدایا ــوم خـــ ــویت شـــ  ســـ

 از لطـــــف خـــــود پـــــذیرم
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 (3)روی صخر  کرد بنـا   خاا دااا 

 (3)و ســیمب شــد بــاران باریــد 

 (3)کرد بنا خاا  روی ماس   اادان

 (3)بــاران باریــد و ســیمب شــد 
 

ــد   ــیار باریــ ــاران بســ  !و بــ

 !اش مااـــد برقـــرار  و خااـــ 

ــد  ــیار باریــ ــاران بســ  !و بــ

 !شــــداش ویــــران  و خااــــ 
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414 

ــالحان -1 ــادی امای  ،ای صــ ــدا شــ ــددرخــ  یــ
 

ــادالن ــد  ،ای عــــ ــبیح بخواایــــ  او را تســــ
 

ــرب  و ــا بـ ــود بـ ــد  ،عـ ــرود بخواایـ ــرش سـ  باـ
 

 اســـت چـــون جاـــان از رحمـــت خداواـــد پـــر
 

 

 بـــــر او توکـــــ  داریـــــد ،ای صـــــالحان -2
 

ــادالن ــد ،ای عــ ــت بداریــ ــتش را دوســ  رحمــ
 

ــ ،حــال صــالحان خــوش بــ   عــادالن حــال  خوشــا ب
 

ـ خ  شـان کـ  مسـیح اسـت خداواد    حـال آاـان    وشا ب
 

 

 اگــرد چشــمان خداواــد بــر صــالحان مــی     -3
 

ــوش ــی   گــ ــا را مــ ــای وی آااــ ــنود هــ  شــ
 

 غمــی ایســت صــالحان را ،صــالحان را کمــی ایســت
 

 غمــی ایســت صــالحان را ،صــالحان را کمــی ایســت
 

 

ــالحان -4 ــد  ،ای صــــ ــرش بماایــــ  منتظــــ
 

ــادالن ــد ،ای عــــ ــت او را خواهیــــ  بازگشــــ
 

 عــادالن حــال  خوشــا بــ ،خــوش بــ  حــال صــالحان
 

 امشانـت اـتوب اسـ  مکـک انـآا الـح  ـب اـوشـخ
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415 

 اگـــرم بـــا اشـــک و آ  مـــی چـــون بـــر او -1
 

ــت  او ــ  گفـ ــنب :کـ ــات و مـ ــتی و را  حیـ  راسـ
 

  برصـــــلیبش برداشـــــت ااـــــدو  و درد  
 

  عصـیان آزادم کـرد   ز ،بخشـید  هـایش شـفا   ب  زخـب 
 

 بندگردان
ــرد  ــ  کـ ــااش فدیـ ــو او جـ ــت بارتـ  ای دوسـ

 

ــد ــا آزادی بخشـ ــو را از تـ ــب و درد تـ ــگ غـ  چنـ
 

 قلــــبش را بشکســــت ،گناهــــت ،گناهــــت
 

 پـــاکی و شـــفاو آب جـــاری شـــد باـــر  خـــون
 

 

 اگـــرم بـــا اشـــک وآ  او مـــیچـــون بـــر  -2
 

 گنـــا  چـــ  بـــیگر باـــر ااســـان مـــرد او کـــ 
 

 تــــاج خــــار بــــر ســــر و مرــــروب و زار
 

  هــب خــوار  مطــرود و و ااســان از شــد  تــرک
 

 بندگردان
 اگــرم بــا اشــک و آ    چــون بــر او مــی   -3

 

ــالق آن ــن خــ ــا ایــ ــاب دایــ ــا  و آفتــ  و مــ
 

ــن   ــی ایـــ ــر فیرـــ ــین در برابـــ  چنـــ
 

 بــ  یقــین  عیســی باشــد قلــبب معبــود تناــا
 

 بندگردان
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416 

ــیح را -1 ــر مس ــراییب  ما  س

 باـــر مکـــان پـــر جـــمل
 

ــمن را فیرــش  ــیب اع  کن

ــ  ــد ک ــا خداوا ــرد بن  ک
 

 بندگردان

 چـــ  روز پرجملـــی اســـت

ــیب   ــدش کن ــادی حم ــا ش  ب

 

 است تنگ ما های چ  را گر -2

 مـا اسـت   همـدم  مسیح لیک
 

 رو بینیب  روب وقتی رخش را 

ــر را  ــگ ظف ــواایبآهن  بخ

 

 زحمــــت و صــــلیب را 

 جـــمل پـــر روز آن تـــا
 

 بندگردان

ــای -3 ــان درده ــر زم  حار

ــد ــای لبخنـ ــیح زیبـ  مسـ
 

ــو  ــود مح ــشجم در ش  ل

 تسـکین دهـد   هـا را  قلب
 

 بندگردان

 آســــمان هــــای درواز  -4

 جملـــش در شـــاهان شـــا 
 

ــ   ــا روی بـ ــود  مـ  گشـ

 خوااــد خــود ســوی را مــا
 

 بندگردان

 

417 

 آرد هر آرزویـب را    مسیح بر

 او دهد اجات، تعمید و شفـا    

 آرد ایازم رامسیح بر 

 آ  هـللویـا کافیست مرا
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 هب بفرست لبیک ای خداواد مرا -1

ــات آب ــ  حی ــنگان ب ــااب تش  رس
 

ــا آوارگــان را هــدایت کــنب   ت

 ای  درخشان باشب ها تاریکی در
 

 بندگردان

 شـــــنوم صـــــدایت را مـــــی

ــرم  ــان بـ ــرا فرمـ ــت مـ  بفرسـ
 

ــروم   ــ  بـ ــواای کـ ــرا خـ  مـ

 ای خداواــــد مــــرا، مــــرا
 

 ای منجی ع ی  من

 لبیک ای خداواد مرا هب بفرست -2

ــک ــدگی خورشــید روز رود ی  ام زا
 

 پیش از غروب آفتاب بارحصاد 

 رویت ببیـنب  پرواز کنب سویت
 

 بندگردان

 بفرست هب لبیک ای خداواد مرا -3

ــرا ــا م ــر ات زر  ب ــان یکس  بپوش
 

 بشکنب هب در ظلمت ایروی تا 

 جوشـان  دلب از کممتچشمة 
 

 بندگردان

419 
 دلی پریشان داشتب دور از خدا -1

 از لجن فریاد کـردم سـوی خـدا   
 

 ان زشتب کـرد  بـود جـدا   گناه 

 آورد از عمــق فنــااز چــاهب در
 

 بندگردان

ــ  و لجـــن اجـــاتب داد    از گـ

ــذارد   ــاز  گ ــرودی ت ــب س  در دل
 

 ام ایستاد اکنون بر روی صخر   -2

ــیب و هــراس و شــک آزاد   ام از ب
 

ــاد    ــاوداای اا ــخرة ج  روی ص

 بر اام خداواد شکر و سپاس باد
 

 ام ب  مسیح محبوب این دل داد 

 ام ب  لطف او دل از جاان کنـد  
 

 بندگردان

 پی بیایید خداواد را سـراییب  -3

 ب  حرور او با حمد ا دیک شویب  
 

 صخرة اجـات خـود را سـتاییب    

 با م امیر آواز شـادماای دهـیب   
 

 بندگردان
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421

ــ   -1 ــی ک ــدا زره ــ خ ــرای  امایّ ــاخت  ب ــا س  م
 

ــی ــ  زره ــدا ک ــا خ ــاخت  مایّ ــرای س ــا ب  م
 

 (2)؟بایستد برابرش در توااد ک  کیست

 اسـت  راسـتی  و حقیقـت  ،مـا  کمربنـد  ،ما کمر -2
 

 اســت ایکــی و عـدالت  ،مــا جوشـن  ،جوشـن مــا 
 

 (2)؟بایستد برابرش در توااد ک  کیست

 سـممتی اسـت   و صـلح  ،اعلـین مـا   ،اعلین مـا  -3
 

 اسـت   عظـیب   اجـات   آن ،ما کمهخود ،ما کمهخود
 

 (2)؟بایستد برابرش در توااد ک  کیست

 اسـت  خداواـد  کـمم  ،مـا  شمشـیر ، ما شمشیر -4
 

ــا ســپر ــپر، م ــا س ــان ،م ــ  ایم  اســت  مســیح ب
 

 (2)؟بایستد برابرش در توااد ک  کیست
 
421 

 اـان حیـات هسـتب    ،هسـتب اان حیـات  ) -1
 

ــ   ــن ب ــان م ــد ایم  2(بیاوری
 

 بندگردان

ــراهیب) ــد ابـــــ  پـــــــیش ازتولـــــ
 

ــور جاــان هســتب ،اورجاــان هســتب) -2  ا
 

ــتب    ــودم و هسـ ــن بـ  2(مـ
 

ــ  ــن ب ــان م ــد ایم  2(بیاوری
 

 بندگردان

 را  و راستی هسـتب  ،را  و راستی هستب) -3
 

ــ   ــن ب ــان م ــد ایم  2(بیاوری
 

 بندگردان

 هسـتب  وحیات قیامت  ،هستب وحیات قیامت) -4
 

ــ   ــن ب ــان م ــد ایم  2(بیاوری
 

 بندگردان
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422 

 ؟چیست عمج گناهب -1

 چیست درمان امرارـب؟ 
 

 خـــدا خـــون آن بـــرة --

 خـــدا خـــون آن بـــرة
 

 بندگردان

 ای ااــــر پــــر باــــا

 همتـا  بـی  قدرتی اسـت 

 

 ؟جااب طاارت چیست -2

ــا ــاتب؟ را  تناــ  اجــ
 

ــرا  -- ــردی مـ ــاهر کـ  طـ

 خـــدابـــرة  خـــون آن

 

 خـــدا بـــرة آنخـــون 

 خـــدا بـــرة خـــون آن
 

 بندگردان

 ؟ظفر مـا  چیست سر  -3

 ؟گنــا  هــر بــر پیــروزی
 

 خـــداخـــون آن بـــرة  --

 خـــدا خـــون آن بـــرة
 

 بندگردان

 ؟چیست رم  قدرت ما -4

 ؟شــفیع مــا در ســما  
 

 خـــدا ةخـــون آن بـــر --

 خـــدا خـــون آن بـــرة
 

 بندگردان

 

423 

خدا ایکوست، خدا ایکوست، خدا ایکوست

 بار مناو ایکوست 
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424 

ــو مـــی -1 ــ  دارمخـــوام آواز بخـ   اب، از ایـــن اجـــات کـ
 

ــی  ــاکش عیس ــون پ ــا خ ــاهبب ــد از گن   ، رهاای
 

ــی  ــتگااش، مـ ــا آن فرشـ ــویب  بـ ــدش بگـ ــوام حمـ   خـ
 

ــ ــدایب کـ ــد  خـ ــوت، رهاایـ     از آن وادی مـ
 

  کـ  منجـی ماسـت    ااسان غافـ ، مسـیح چـ  خوبـ ، چـون     
 

ــیحا  ــداالباد مس ــا اب ــدمب، ت ــروز هم ــد، ام   باش
 

 

ــد  -2 ــیح آم ــ  مس ــید   ب ــبب، بخش ــات بــ  قل ــااب  حی   ج
 

ـ  ــود را بـ ــن   روح خ ــوام   م ــدی ا   داد  داد، تول
 

ــدا را   ــت خــ ــیدم، محبــ ــن چشــ ــ  مــ ــاال کــ   حــ
 

ــی ــد   م ــا بیای ــااب ت ــی، بم ــاهد عیس ــوام ش   خ
 

  کـ  منجـی ماسـت    ااسان غافـ ، مسـیح چـ  خوبـ ، چـون     
 

ــیحا  ــداالباد مس ــا اب ــدمب، ت ــروز هم ــد، ام   باش
 

ــی -3 ــال   م ــوام دوب ــروازخ ــنب درآرم، پ ــ  ک ــویش  ب   س
 

ــا ا ــین ابرهـ ــا بـ ــنب، در آاجـ ــتقبالش بکـ   سـ
 

ــی ــوام مـ ــرایب   خـ ــن او سـ ــاز و آواز، در جشـ ــا سـ   بـ
 

ــداران،  ــع ایمااـ ــر "در جمـ ــتایب "بـ   را بسـ
 

 کـ  منجـی ماسـت    ااسان غافـ ، مسـیح چـ  خوبـ ، چـون     
 

 ادـداالبـا ابـمدمب، تـحا باشد، امروز هـمسی
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425 

 گناکاری  چون  وقتی -1

ــر در ــار زیـ ــا  بـ  گنـ

ــی ــنید منج ــادم ش  فری

 بارم برداشت عیسی چون
 

ــ   ــایش بـ ــادم پـ  افتـ

ــی ــدا عیســ  دادم صــ

ــد از ــرد بنــ  آزادم کــ

 بخشـــید شـــادی مـــرا
 

 بندگردان
 بـــارم برداشـــت او آری

 بـــارم برداشـــت او آری

ــنید عیســی ــادم ش  فری

 چون عیسی برداشت بارم

 

 ااـدو   غب و در وقتی -2

 کست ـش دل و فـرع اـب

 آمـــد منجـــی صـــدای

ــارم برداشــت او آاگــا   ب
 

 را بگنــــــاه بــــــار 

ــا ــا بـــی ماـــر بـ  همتـ

ــد از ــرد بنــ  آزادم کــ

 بخشـــید شـــادی مـــرا

 

ــأیوس ــرگردان و مـ  سـ

ــ  در ــی راـ ــان بـ  پایـ

 دائـــب تـــوام بـــا مـــن

 بخشـــید شـــادی مـــرا
 

 بندگردان
 جاویـــد حیـــات را  -3

ــا اوســت ــادی و رهنم  ه

ــی ــ  وقت ــما ب ــب س  رس

ــارم برداشــت او گــویب  ب
 

ــ   ــی فقـ ــد عیسـ  دااـ

ــب در ــن قلـ ــد مـ  مااـ

ــا  خــوااب ســرود حمــد ب

 بخشـــید شـــادی مـــرا
 

 بندگردان
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426 
 ، لذت زادگی با او را داایت عیسی اطمینان داریا بر منجی -1

 ر در او ماایـد گـالقدس آی ، روحممش خواایـی کـیرو او هستـپ

 بندگردان
 2( او بخشد ب  تو این حیات جاوید حیات جاوید، حیات جاوید)

 
 ، ترک کرد آسمان را آمد ب  زمینامین ، برةمحبت از ر  -2

 حمدش را سرایب فار  از هر درد،با خون پاکش اجاتب ترمین کرد

 بندگردان
 مکر و ریا ، خود را تسلیمش کن بیدعوتش را بشنو با ایمان بیا -3

 ها بخشد اوید و اعمتـیات جـذیرد، حـو را پـالمیان تـی عـمنج

 بندگردان
 

427 
ــک روز  -1 ــرگردان  ی ــد و س ــک اومی ــدر وادی تاری  اا

 

  (2)اــور امیــدی بــ  قلــبب تابیــد از روی مســیح رخشــان
 

ــاالن    -2 ــدة ا ــید، ای درماا ــب رس ــ  گوش ــدایی ب  ص
 

ــی  ــا م ــن بی ــ د م ــان  ا ــنگین گناه ــار س ــت از ب   (2)رهم
 

ــان    -3 ــار و هراس ــب بیم ــدوهگین و ه ــو اا ــی ت  چرای
 

  (2)بخشـب شـادی و آرامـی جـان     ا د مـن بیـا تـو را مـی    
 

ــان   -4 ــتب پریش ــ دش رف ــنیدم ا ــدایش بش ــون ص  چ
 

 (2)مــن خــدای ای چشــیدم،گفتمش ماــرش ،دیــدم اش چاــر 
 

ــویب آمــد مســیحا بــا آغــوش بــازش دوان      -5  س
 

  (2)مرا تاز  شد دل پریشان و تن و روان و هب جان
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428 

 گنــا  قــدیما کــ  غــرق بــودم تــوی یادمــ  اون -1
 

ــاریکی روزهــای چــ  ــی ت ــدم م ــوی لولی ــا  ت  گن
 

 دل مـــرا صـــدا کـــرد در عیســـی آمـــدامـــا  )
 

ــاکرد   ــام ره ــت و پ ــب را از دس ــای غ  2( زاجیره
 

ــدا را  ــا، خـ ــروز تناـ ــر امـ ــی دیگـ ــتب مـ  پرسـ
 

 عیسـی هسـتب    مـدیون  همـ  شـادی را    من ایـن 
 

ــن  ــلطان م ــی س ــر و  ،عیس ــلطان ما ــت س  وفاس
 

ــن ــوم ،عیســی اجــات م ــ  ق  هاســت اجــات هم
 

 کنـد  خـود لبریـ     روح مـرا بـا   خوام اکنون او می -2
 

ــن ــد  ای ــا ماــر خــود شــفا ده  دل شکســت  را ب
 

ــت   )  ــمان فرش ــون در آس ــحال  اکن ــا خوش ــدا ه  ا
 

ــرای ــ   ب ــن لحظ ــن ای ــی جش ــد ب رگ  2(دارا
 

 دایـــا دســـت از کارهـــای چـــرا مـــن اکشـــب،
 

ــرا ــن چ ــب م ــریک، اباش ــن ش ــی ای ــا خوش  ه
 

ــن   ــب مـ ــر قلـ ــت بـ ــاران محبـ ــیبـ ــارد مـ  بـ
 

ــ  ــد چـ ــادی امیـ ــ  شـ ــان بـ ــی ارمغـ  آرد مـ
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 شـواد جمـع   آ  چ  زیباست، ک  -1

ــدای ــور خـــ ــا در حرـــ  مـــ
 

 مقدســـین یکـــدل بـــا هـــب    

ــة  در ــدرخااــــ ــا پــــ  مــــ
 

 بندگردان

 ای گناکار تو ای  بیا ب  کلبة ما کلیسا
 

 مــا خااــة  آ  چــ  زیباســت  -2

 پـــــدر مـــــا در آســـــمان  
 

 ای گناکار تو ای  بیا ب  خااة ما کلیسا 
 

ــیح ــا مســ ــان مــ ــا میــ  مــ

 مـــا کلبـــة از ماـــر اســـت پـــر
 

 بندگردان

 آن کلیســا زیباســت آ  چــ  -3

 مقدســـــــین اعرـــــــای آن
 

 عیســـی ســـر آن بـــود  کـــ  

 خـــــدا پـــــاک خـــــااوادة
 

 بندگردان

ــکن  -4 ــت مس ــ  زیباس ــا آ  چ  م

ــ  ــ    گرچ ــن کلب ــت ای ــر اس  حقی
 

ــ   ــرهای ز بـ ــن قصـ ــا ایـ  دایـ

ــی  ــیکن عیسـ ــا  لـ ــد آاجـ  باشـ
 

 بندگردان

 

431 

ــب  ــر دلـ ــااب و تفکـ ــخنان زبـ  سـ
 

ــد   ــو باشــ ــر تــ ــور اظــ  منظــ
 

 ای خداواد، صخرة مـن و اجـات مـن    
 

ــن    ــات مـــ ــخر  و اجـــ  صـــ
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 شـد  سـپری  گنا  عمرم در -1

ــر ــرای مــن ب  صــلیب فقــ  ب
 

 بـرایب مـرد   اکـردم او  فکر 

 جلجتـــــــا بـــــــر
 

 بندگردان
 

 

 حـد بخشـید   مار و محبت بی

 ریخـت  شدم بـارم فـرو    آزاد

 

 دااســتب خــدا کــمم از -2

ــا  ــا آاگ ــا ب ــتب دع  اگریس
 

ــاهب را    ــ  گن ــدهم  آمرزی

ــا در  جلجتــــــــــــ

 

 ک  شخصی پر از گنا  هستب

 جلجتـــــــا بـــــــ 
 

 بندگردان

 سپردم ب  او را چی  هر حال  -3

 خـــوااب مـــی هللویـــا از دل
 

 سـلطااب  اوست پادشاهب و 

 جلجتـــــــا بـــــــر
 

 بندگردان

 را خـــدا محبـــت بنگـــر -4

 را سـاخت مـا   صلیبش آزاد با
 

 عیسی را فیری ک  بخشید  

ــا در  جلجتــــــــــــ
 

 بندگردان

 

432

 اجات او را اعمم کنید(  3( )شدگان خداواد  فدی )

 آزادم آزادم شکر بر او(  3( )خداواد گفت مرا آزاد شو)
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433 
 محبــــــــت خــــــــدا -1

ــان  ــد عیــ ــا شــ ــر مــ  باــ

ــرد   ــدا کــ ــی او را فــ  وقتــ
 

ــی   ــلیب عیســــ  در صــــ

ــان  ــر وی در جاــــ  ماــــ

ــرد   ــرم بمیـــ ــا باـــ  تـــ
 

 بندگردان
ــمل ــر جـــ ــامش بـــ  اـــ

 آاقدر دوسـت داشـت جاـان را   
 

 جلجتــــــا روی بــــــر -2

 شـــد تمـــام چیـــ  همـــ 

ــة ــی اقشــــــ  اش الاــــــ
 

ــرای  ــش بــــــ  فیرــــــ

ــدش  ــید فرزاـ ــ  بخشـ  (2)کـ
 

 کـــــرد اـــــدا او وقتـــــی

ــاتب ــمین اجــ ــد ترــ  شــ

ــودم در ــر وجــ ــد ماــ  شــ
 

 بندگردان

 

434 
 بندگردان

 !خداواــد ، ایجــاد کــن ی تــاز  در قلــبب عشــق)
 

ــاً  ــو را دائمــ ــا تــ ــنب  تــ ــارم ببیــ  2(در کنــ
 

 حیـاتی اـو،  ز ،آوازی اـو،  شـوری تـا  شوقی تـاز ،   -1
 

 اــو، اــو، خــدمتی تــاز ، قــوتی تــاز ، قلبــی روحــی
 

 بندگردان

 رویـایی اـو،  تـاز ، از گـن  تـو،     تاز ، سری مسحی -2
 

 لمسی تـاز ، ماـری تـاز ، از دسـت تـو، عطـایی اـو       
 

 بندگردان
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435 

ــر از -1 ــیح ما ــدا مس ــوم ج ــ گر ،اش ــا چ ــد  جفاه ــدم کن  تادی
 

 را  و محنت را از جان پذیرم تا ایمان پاکب را حفا کنب

 بندگردان                                                          

ــنب  ) ــا کــ ــااب را حفــ ــی ،ایمــ ــنب  را منجــ ــرک اکــ  تــ
 

 (2()بـــ  مســـیح برســـب تـــا ،روم صـــلیب بـــر دوش مـــی
 

 

ـ  زخـب  ،در غُ  و زاجیر ،قعر زادان در -2  بـدن مجـروح   ،ای بسـیار ه
 

 ای خداواــدم ترکــت اکــنب مــن ،اویســب بــا خــون ریختــ  مــی
 

 بندگردان 

 آیند  چی های حال و ا  هی  قدرتی ا  حیات ا  مر  ا  ا  -3

 از تــو جــدا اســازد مــرا ،اــ  هــی  بلنــدی و اــ  هــی  پســتی
 

 بندگردان

ــا -4 ــ  ت ــرین ب ــر  آخ ــای قط ــون ه ــ  ،خ ــرارت وفاداراا ــنب اق  ک
 

 محبــوب ترکــت اکــنب مســیح ،افســب بــ  پایــان رســد عمــر و
 

 بندگردان

 
 

436 

ستایب باز، دهاای پر از حمد         با قلبی شکرگ ار تو را میهایی  بـا دست      

 ستایب ب        با قلبی شکرگ ار، تو را میـستای ستایـب، تـو را می تـو را می      
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437 

 ای خـــواهرم، تـــوئی عرـــو خداواـــدم ، ای بـــرادر -1
 

 تــوئی فخــر و شــادی مــن، تــوئی دوســت و یــاور مــن 
 

ــی ) ــتت م ــب   دارم دوس ــرادر، باش ــرب ــادت ه ــ  ی  دم ب
 

ــی ــتت م ــارم   دارم دوس ــو افتخ ــی ت ــواهر باش  2( ای خ
 

ــدر، از خــون مســیح عیســی اســت  -2 ــن و پ  اتحــاد م
 

ــت    ــی اس ــر عیس ــا از ما ــ  هماا ــو ای ــن و ت ــاد م  اتح
 

ــیب یکــدیگر ) ــت کن ــن اســت حکــب اول، آخــر، محب  ای
 

ــ  ــدر، آاگــ  شــویب چ ــام پ  2( ون پســردهــیب جــمل ا
 

 زبـان باشـیب   دست هب گذاریب، یکدل و یـک  دست در -3
 

ــواایب    ــی خ ــی را هم ــدهیب، عیس ــال ا ــیی را مج  ابل
 

ــوی) ــایب گـ ــرادر    هللویـ ــواهر، بـ ــر خـ ــدر، باـ  پـ
 

 2( یب ســلطنت پــدر همــی تــا ابــد پایــدار     گــوی
 

 

 

 

 

 

438 

 آزادم کرد مسیح باشد مرا هادی                    2(در قلب من باشد جشن و شادی)

 در قلب من باشد جشن و شادی
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439 

 ام برداشـت   صلیبب را -1

 گـویب  ترک این جاان می

 خـواهیب اابود شـود خود 

ــما  ــیمب در س ــن  عظ  گ

 بگذار جاان ترکب کند -2

 چ  طوفاااـا برخیـ د  گر

ــت  ــا اگاه ــیحا ب  ای مس

 چ  دشمن کینـ  ورزد گر

 من از جاان جفا بینب -3

 های ایـن زاـدگی   بحران

 لیک چون ب  آسمان رسب

ــرا  ــازارد مـ ــی ایـ  غمـ
 

 خـواهب تو را از دل همـی   ----

 آیـب  با فقر و محنـت مـی  

 خواهش و امیـد و علمـب  

ــویی  ــا ت ــیحا تنا  ای مس

 دوست و دشمن تحقیرکند

ــروزد  ــبب بیف ــرت قل  ما

 دهی مار و علب و حکمت

 رخت دلـب روشـن سـازد   

ــویب  ــفا ج ــت ش  ز آغوش

 آرد باــــرم آزردگــــی

ــب  ــویی مأاوس ــد ت ــا اب  ت

 چون ماـرت گیـردم فـرا   
 

 

 

441 

 بـــر خداواـــد توکـــ  امـــا   

ــر    ــع ببــ ــد تمتــ  در خداواــ

 طریق خود را بـ  خداواـد بسـپار   
 

 شو ساکن باش و از اماات پرورد  در زمین 

 پی مسئلت دل تو را ب  تو خواهـد داد 

 بر وی توک  کن ک  آارا ااجام خواهد داد
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441 

 بینب، من، افتادن شـیطان را  می -1

 بینب، مـن، افتـادن شـیطان را    می
 

 عیسیاام  بر جمل بر خدا، جمل 

ــمل ــر جـ ــدا بـ ــین خـ  آمـ
 

 سقوط امـود   اگرم سوی راست، شیطان می

 امـود   اگرم سوی چپ، شیطان سـقوط  می

 سـقوط امـود    پیش، شیطان اگرم سوی می

 پشت سر، شـیطان سـقوط امـود     اگرم می
 

ــا ــا ،هللوی ــا ،هللوی ــا ،هللوی  هللوی

 

 پیروزی عیسی را بینب، من، می -2

 بینب، مـن، پیـروزی عیسـی را    می
 

 هللویـا، هللویـا، هللویـا    ،هللویا 

 

 اام عیسی بر جمل ،بر خدا جمل

ــمل ــر جـ ــدا بـ ــین خـ  آمـ
 

 اگرم سوی راست، عیسای من پیروز است می

 اگرم سوی چپ، عیسای من پیروز اسـت  می

 پیش، عیسای من پیروز است اگرم سوی می

 اگرم پشت سر، عیسای من پیروز اسـت  می
 

ــا ــا ،هللوی ــا، هللوی ــا ،هللوی  هللوی

 

 (2)شکر شیطان مغلـوب اسـت   -3

ــا، ــا، هللوی ــا، هللوی ــا هللوی  هللوی
 

 هللویـا  ،هللویـا  ،هللویـا  ،هللویا 

 

ــروز اســت  (2)شــکر عیســی پی

 هللویـا  هللویـا،  هللویا، هللویـا، 
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442 
 د  ـننـدا کـا اـجکـ  هـر اای مبشران  نک چ  زیباست پایای -1

 ااجی  سممتی را م د  دهند

 خداواد ( 3( )اوست سلطان) ت سلطانـاوسداست ـویند خـگ

 د  ـجروح و هب خوار گردیـم ا کوفت  شد   ـان مـناهـسبب گ  ب -2

 ااجی  سممتی را م د  دهند

 خداواد  ( 3( )اوست سلطان)   ا داد  ــفـش شـایــه بــا زخــب

 ت  ـاو زاد  است او زاد  اس  ردگان قیام فرمود  ـوم از مـروز س -3

 دلی  محبت را بنگرید اینک

 خداواد  ( 3( )اوست سلطان)   ش ـایـه ایـا و پـه تـر دسـب

 
443 

ــا -1 ــ  م ــدیب هم ــیح در متح ــک  مس ــتیبی  (2)هس
 

 پـیش بـریب   و کـارش را  هـب دهـیب   دسـت  در  دست
 

 بندگردان

ــتیب   ــا خواهـــد دااســـت مـــا مســـیحی هسـ  و دایـ
 

 ظـــــاهر ســــــازیب  اگـــــر محبـــــتش را   
 

 

ــک در -2 ــیب ســنگر ی ــب پشــتیبان بجنگ  (2)باشــیب ه
 

 ببـــریب بکـــار هـــب بـــا را کـــمم اســـلحة
 

 بندگردان

ــ  -3 ــدل ب ــی یک ــواهیب م ــرای خ ــار او ب ــیب ک  (2)کن
 

ــا و  ــمم هرج ــیب اع ــات کــ  کن ــ  اج  ایــب یافت
 

 بندگردان
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444 

 تـر  چسـبند   هسـت از بـرادر   گویـد دوسـتی   کممش می -1
 

 تـــر ای درخشـــند  اـــورش در تـــاریکی از هـــر ســـتار 
 

 او ســازد مــی تیــ  ااــدرزها پنــد و بــا را خــود دوســت روی
 

 سـازد او  شـاد مـی   جـان را  و دل عطریسـت  حلاـایش   را  با
 

ــادن حــین -2 ــا افت ــوراً ه ــرد ف ــد او  و دســت گی ــر خی اا  ب
 

ــت ای ــ م دوس ــو    ع ی ــار ایک ــد آن ی ــی باش ــی عیس  داا
 

 ســازد او مــی تیــ  ااــدرزها پنــد و بــا را خــود دوســت روی
 

 سـازد او  مـی  شـاد  را جـان  و دل عطریسـت  حلاـایش   را  با
 

  (2)(او سازد می شاد را جان و دل عطریست)

 
 

445 

 ؟ چرا   2(بینی؟ های کوچک چ  می باش چشبمواظب ) -1

 ال کند اگـا  ـااز ب داـا خـدر مـون پـچ
 

 بینی؟ های کوچک چ  می مواظب باش چشب 
 

 .... ؟ چرا   2(؟شنوی های کوچک چ  می مواظب باش گوش) -2

 .... ؟ چرا   2(؟گویی کوچک چ  می زبانمواظب باش ) -3

 .... ؟ چرا   2(؟کنی کوچک چ  می های دستمواظب باش ) -4

 .... ؟ چرا   2(؟روی کجا میکوچک  پاهایمواظب باش ) -5
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446 

ــلیب ای -1 ــماوی اورش ــار س  ای ش

 آاک  اامش در دفتـر عیسـی اسـت   
 

 ااســـان جـــاودان خااـــ  

 و خنـدان  باشد آاجـا شـاد  
 

 بندگردان

 ای اورشـــــــلیب آســـــــماای

ــد   ــأوا گ یننـــ ــو مـــ  در تـــ

 

 ام وعد  داد  اسـت  چواک  منجی -2

ــد  ــرا آمـ ــ د مـ ــود اـ ــرد خـ  بـ
 

ــدایی   ــار خـ ــو ای شـ  تـ

ــماوی  ــور س ــروان ا  (2)پی

 

 حارــر کنــد باــرم جــایی

ــر ــاودان عم ــد عطــا ج  کن
 

 بندگردان

 دردی و  غب ایست اشکی ای تو در -3

 بــ  دور اســت زیــرا شــرارت از تــو
 

 فغان جنگ و خشب و و ترس 

ــور ــکو  و ا ــرانبی تا ش  ک
 

 بندگردان

ــار ای -4 ــان ش ــور پاک ــدا حر  خ

ــدر ــور ااـ ــالق حرـ ــالب خـ  عـ
 

ــ   ــر مرک  صــفا و صــلح ما

 عیســی را ســرایب ابــد تــا
 

 بندگردان

 
 

447 
 (2( )رو  در حرور تو بینب رویت روبتا آیب  می)

 (2( )طلبب زااو زاب در حرورت فیرت را می)

 خداواد  جمل پر   قادر   قدوس
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448 

 جنگ مسیح بار ب  پیش ای سرباز -1

ــی را ــرچب عیس ــین پ ــ از ب  در اهت
 

 دراگ روا اباشد این کارزار در 

 ایروی روحش بر دشمن بتاز ب 
 

 بندگردان

 بســوی پیشــوای ایمااــت بنگــر   

 

 پیـروز  ب  خون بر  شو بر دشـمن  -2

  جــان یــک و یکــدل همقطارااــت بــا
 

 پیروزگرقدرت روحش شوی  ب  

 

 ب  کمم شاادت خود هـر روز  

 بخـوان  اامش را در سنگر دعا
 

 بندگردان

ــای -3 ــان ایروه ــد زوال جا  پذیرا

ــیکن ــا  ل ــر کلیس ــود ب ــر  اش  چی
 

 ری اـد  فرو گوااگون قدرتاای 

 بـر   خـون  بـر  جانب درهای
 

 بندگردان

 صدا ندـک رشت ـف ورـشیپ ونـچ -4

 در فرــا همــ  رویــب پیشــوازش بــ 
 

 هویــدا گــردد آســماای شــا  

 خـدا  جـمل  ببینـیب  آاجا در
 

 بندگردان

 
 

 449 

  تقدیب امایب خود را با حمد ای روح خدا

 ملجا و صخرة من پـدر ای سـرور مـن   
 

 شکر ک  هدی  امودی عیسی را ب  ما 

شکر ک  هدی  امودی عیسی را ب  ما

(2( )رعیف گوید قوی هستب در فقر غنی هستب اینست طریق خدای زاد ) 
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 مــا ســـربازان خداواــد آســـمان و زمینـــیب   -1
 

ــد  ــام خداوا ــر ا ــا  با ــی از پ ــی عیس ــینیب ام  اش
 

ــت    ــا ماس ــب ب ــدا ه ــماای خ ــکر آس ــردار لش  س
 

  (2)هللویــا گــوییب هللویــا  بــا فرمــان او مــی  
 

 پیـــروزیب بـــا اـــام خداواـــدمان عیســـی    
 

ــروزیب ــام پیـ ــا اـ ــا  بـ ــان شـ ــی مـ   (2)عیسـ
 

 مــا ایلچیــان خداواــد آســمان و زمینــیب      -2
 

ــخنان ــدرمان س ــ  را پ ــاا ب ــی گوش ــاایب م  رس
 

 خــواهیب او درمیــان مــا همیشــ  جــمل یابــد مــی
 

ــان ــد  را ااجی ــرای خــود بیاب ــد عیســی ب  (2)خداوا
 

ــی ــرو مـ ــ  فـ ــ یب قلعـ ــیطان را ریـ ــای شـ  هـ
 

  (2)عیســــی خداواــــد اــــام بــــا پیــــروزیب
 

 
 
451 

 رهـا کـن تـو مـا را از بـنـدهـا کن قلب ما و تمام فکر ما راتسخیر 

آن زمان ک  هستیب در دعا

 روحـی تـاز  تـو عـطـا فـرما تـبـدیـ  کـن زاـدگـی مـا را

 (2( )جا بپیوادد ب  ما در دعاهرکی در هر زمان در هر)
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452 

 صخر  آن شد اهبـپن -1

 گشت  جاری خون و آب

 چــار گشــت  گنــاهب را

 وابث و خیر و احسان -2

ــ  ــت گرچ ــب ریار  کش

 مـرا  اشـوید  یـک  هی 

 آیـب  می ا دت کنون -3

ــان ــویی ز عریـ  ام ایکـ

 تــو پالــوی چشــمة

 رسـد  آخر دم چون -4

ــرواز ــنب پ ــ  ک ــما ب  س

 آاگــ  شــوی پنــاهب
 

ــ ینب  او در  ــکن گـ  مسـ

 منجــــیب پالــــوی ز

ــت ــب بشس ــیاهب قل  س

ــازد ــاهر اسـ ــبب طـ  قلـ

 کبـاش  دـری بـش و روز

ــویی تناـــا ــار  تـ  ام چـ

ــ  ــلیب ب ــی ص ــرم م  اگ

ــان ــو بپوش ــنب ت ــن ت  ای

ــد ــ   ز دایـ ــر لکـ  ام هـ

ــر  ــدد م ــمااب ببن  چش

ــو را ــت ت ــر تخ ــنب ب  ببی

ــو در ــ ینب  ت ــکن گ  مس
 

 

 

453 

ــی دل ــا آرام ــایی ســازادة دریاه  ه

 از تو امنیت دارم در کشمکش طوفان

 مااب تا  مقصد  آزادی  سرباز  تو می)
 

 روشـنی خورشیـدی زیبـایی رویـاها 

 قـایق پوسید  تـو رهبر این سکانمن 

(2( )دااب اعمت اجاتب را از فیض تو می
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 ا د مسیح رفتی کـ  پاکـت کنـد؟    -1

 ؟داری او فـــیض بـــ  کامـــ  امیـــد
 

ــا  ــر  خــون ب  ؟شــدی شســت  ب

ــا ــر  خــون ب  ؟شــدی شســت  ب
 

 بندگردان

ــا ــواش بــ  ؟ شــــدی پــــاک خــ

 ؟ای خود را چون برف سفید کرد   رخت

 

 ؟پیمـایی  می را  ات منجی هرروز با -2

 ؟یـافتی  مصـلوب آرامـش   در عیسای
 

ــا   مســیح؟ بخــش شــفا خــون ب

 ؟شـدی  شسـت   بـر   خـون  بـا 

 

ــا ــر  خــون ب  ؟شــدی شســت  ب

ــا ــر  خــون ب  شــدی؟ شســت  ب
 

 بندگردان

 دور افکـن  از خـود  آلود رخت گنا  -3

 جاریسـت  بـرای تـو   سرس فام چشمة

ــا ــواش بــ ــاک خــ ــوی پــ  شــ

 برف سفیدترخواهند شد هایت از رخت

 

ــا  ــون ب ــر  خ ــود ب  بشــوی را خ

ــا ــون ب ــر  خ ــود ب  بشــوی را خ

ــا ــون ب ــفا خ ــش ش ــیح بخ  مس

ــا ــون ب ــر  خ ــود ب  بشــوی را خ
 

 بندگردان

 

455 

سر سفرة غذا، هستیب مامان عیسی

 ها پی شکرت کنیب خدا، ب  خاطر اعمت
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 حمد او همیش  بر زبان مـن اسـت   -1

ــان ــنواد فروتنـ ــدای شـ  را او صـ
 

 ذکــر اوســت دهــااب ایــ  پــر از 

 شـاد کنـد   من چو را مح واان او
 

 بندگردان

ــام او را  ــد ا ــرازیب، آیی ــتاییب اف  س

 رعفاا از،ترساا از را ما کرد آزاد ک  او

 

 ترســندگان او فرشــتگااش گــرد -2

 ماانـد  می ای  گرسن  شیربچگان حتی
 

 ابـدا باد سـراییب   اام او تا با هب 

 بســراییب را او اــام هــب بــا

 

ــا ــان تـ ــا از رهااندشـ  خطرهـ

ــا ــااش ام ــی را محب  ایســت کم
 

 بندگردان

 او های وعد  از من از شنوید آیید -3

 گفت  ک  را آاچ  ،حکمش بدارید باید
 

 جـمل  پـر  چ  و است عجیب ک  

ــا ــنود ت ــد بش ــادت خداوا  فری
 

 بندگردان

 

 

457 

ابـرد ما با جسب و خـون ایسـت، ابردی است با ایروهای ظلمت

 ایـست، اـبردی اسـت بـا دشمن خلقتها  ابـرد مـا با ااـسااـ

 ام با سپر ایمان ام با شـمشیـر روحـش من ایـستاد  من ایستاد 

 شو ای شیطانا فریاد سر دهب، ب  اام عیسی دورام ت من ایستاد 

 (2( )االرباب، عیسی سرور آسمان عیسی شا  شاهان عیسی ربّ)
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 الک    در گنا ـک و  ای  هـای سال -1

 ارت  عـیــسی را ـو بـشـنبـیـا بـش
 

 

 

 پنـا   سرگردان و پریشـان و بـی  

 ک  در خواش اجات بخشد شما را
 

 بندگردان

 اوست حیات و اوست اجات و اوست  هب اور       

 اوست کریب و اوست رحیب و اوست غفور                                                    
 

 دا بُـوَدـة خـگـرچـ  ایـن یـگاا -2

 رد تختش با جملش در سماـرک کـت
 

ــدا شــد   ــا  ف ــر گن ــا با  در را  م

 بار ما موت را چشید و مدفون شد
 

 بندگردان

 ابن وحید شا  شاید، مصلوب شد -3

 مجروح گشت وپایش با پالویش  دست
 

 باالی دار چون خطاکار مصلوب شد 

 اگشـت بر حُبِ جااش ز دشـمنان 
 

 بندگردان   

 

459 
 روز با او شاد شومهر ام در دست اوست آیند   ادیشب امروز با او را  رومابار فردا ای -1

  ام د ـد آینـاشد در عیسی او دااـب بـاتـحی غب فردا را اخورم چون ب  او ایمان دارم

 بندگردان

 (2)چی  را میدااب اوست صاحب فردایب لیکن یک       چ  درکش اکنبترسی از فردا ادارم گر
 

 پی ابرهاستدر غلطندآفتاب می بارهاازدوشب  میدارم دااب فردایب زیباست بر ک  هرقدم-2

  سما روم تا ابد ـر رسدب سـیـدگـون زاـچ  در اور آن شمی تابان اشکاایب پایان یابد

 بندگردان

  بخشد آرزویب او ک  سیر کند مخلوقش می  بار فردا ایاادیشب شاید فقر آید سویب -3

  جاهردر است  من با امان است اوو امن دااب ک   ااـااـگذرد از طوفـر ک شتی زادگیب بـگ

 بندگردان
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461 
 بیابـان  در  شـن   موج  چون باد، همچو  من  سرگردان  چون -1

 

ــب و ــی  جس ــن ب ــا ، روح م ــد  پن ــا  ماا  ام درگن
 

 بـردم  فرمـان از شـیطان مـی    کـردم،  ادااست  چـ  مـی  
 

ــن در ــاای،  م ــای ف ــن دای ــتب  ای ــدی اداش  امی
  

 بندگردان

 یــــک قــــدرتی درواــــب دیــــد  شــــد امــــا)
 

  (2)در قلــبب ظــاهر شــد    روح قــدوس خــدا 
  

 سـما گشـت  مکـان مـن     شد رستگار این جان مـن،  -2
 

ــا ــود،  ب ــای خ ــر با ــون پُ ــن  خ ــا  م ــت  گن  شس
 

 غمـب بـ  شـادی برگشـت      های مـن امیـد گشـت ،    یأس
 

ــوبب،   ــیح محب ــی مس ــت   عیس ــبب اشس  در قل
  

 بندگردان

 

461 
ــی -1 ــی منج ــدا  ام عیس ــد خ  آن فرزا

ــان   ــرای ااس ــلیب ب ــر ص ــرد ب ــا او م  ه
 

 آمــد در ایــن جاــان آن خــالق یکتــا 

 پاک کند گناهان با خـون خـود مـا را   
 

 بندگردان

 روحش را در ما دمید،با خواش ما را خرید

 

 ایـب  محض فیض او مـا اجـات یافتـ     -2

 او را ســـتاییب زیـــرا کـــ  ایکوســـت
 

 (2)حیات بما بخشید دوه ار سال پیش 

 

ــی  ــواایب در اعل ــامش را بخ ــین ا  علی

 حمدش را بخواایب زیرا ک  قدوس است
 

 بندگردان
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 بندگردان

ــت   آ  ــن اس ــبان م ــد ش  خداوا

ــا ــد تـ ــة در ابـ ــد خااـ  خداواـ

 

 خوابااـد  مـی  سب  های مرتع در -1

 گردااـــد تـــاز  مـــرا جـــان او
 

 محتاج ب  هی  چی ی اخواهب بـود  

 ساکن خواهب بود، بود خواهب ساکن

 

ــوی آب ــی  س ــای آرام م ــرد ه  ب

ــد آ  ــبان خداوا ــن ش ــت م  اس
 

 بندگردان

ــام -2 ــاطر ا ــ  خ ــش ب ــر جمل  پ

 ترسـید اخـواهب   بـدی  از رگ ـه
 

 کنـد  هـدایت  راسـت  هـای  را  ب  

ــی در وادی ــوت  حتـ ــایة مـ  سـ
 

 بندگردان

 هراسـب  امـی  منـی  با تو چون -3

ــا ــوت ب ــو، ق ــا ت ــو  ب ــدرت ت  ق
 

ــا آن  ــای بـ ــین عصـ ــو آهنـ  تـ

 دارم تســـــلی دارم، تســـــلی
 

 بندگردان

 دشـــمنان چشـــب برابـــر در -4

ـ  ونـچ راـم  ای پذیرفتـ   امانـم
 

ــفر   ــرم سـ ــتراایدی ای باـ  گسـ

 ای کـــرد  و جـــام مـــرا لبریـــ 
 

 بندگردان

 اسـت  مـن  شـبان  خداواد آ  -5

 همرا  من است همرا  مـن اسـت  
 

ــویی و   ــة  ایک ــت هم ــر رحم  عم

ــت   ــن اس ــبان م ــد ش  آ  خداوا
 

 بندگردان
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 خـدای پـدر   جمل بر تـو بـاد   -1

 عـادل شـمردی   ما را بخشـیدی، 
 

 باـــر فــــیض عظـــیب تــــو   

ــی  ــون عیســ ــا  خــ  در پنــ
 

 بندگردان

ــکر ــکر  ش ــدر، ش ــر،  ای پ  ای پس

 

 یب باـر فـیض تـو   یسپاس گـو  -2

ــودی    ــت ام ــا را محب ــدر م  آاق
 

ــر تــو    (2)القــدس ای روح  شــکر ب

 

 کــ  بــر صــلیب اشــان دادی   

 کـــ  در را  مـــا جـــان دادی  
 

 بندگردان

 کنـیب باـر قـدرتت   تمجیدت  -3

ــو بــ  ــدی ا ــیدی   تول ــا بخش  م
 

ــا را دگرگــــون کــــرد    ای مــ

ــا روح در  مــا ســاکن شــدی   ب
 

 بندگردان

 یایکوی یب چون توحمدت سرای -4

 هــی  چیــ  ایکــو دریــك اکــردی
 

ــر  ــؤ باـــ ــ  مـــ  منینهمـــ

ــیدی  ــت را بخشــــ  برکاتــــ
 

 بندگردان

 

464 

در جـمل عبادتـش کنید، جمل و اکرام باد بـر اـام عیسی

 و قدرت و برکات، جاریست ز تخت رحمت بار مؤمنین جمل

 جمل دهید سرایید اام عیسی را، ستایید اام مسیح شا  شاهان

 در جمل عبادتش کنید، او را ک  مرد قیام فرمود شا  شاهان
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تمجـیـدات ـحـ ملـک سعیدمُ لـک سما،مُ -1

مـحـ  تـسبـیحاتالغـیـب و ااپـدیـد عـالـب

 
 بندگردان

 ( 2)مـسـیـح   آاـجـا   پـادشـا    اسـت  

 بر تخت جمل، با تاج جمل، پادشا  ذوالجمل

 صاحب جمال، مالک کمال، قـدوس و مـتعال

 

مـسـکـن اـورااـیلک سما چ  مجید استمُ -2

مسـکـن روحـااـیآن زاـدگـی جـدیـد اسـت

 بندگردان

پـوشند هـم  سفـیدهـ ار هـ ار فـرشـتـگان،   -3

در مـجدش مدهوشندکـرور   کـرور  مـقـدســان،

 بندگردان

سـاکنااـش شـادمـانلـک سعیدمُ لـک سما،مُ -4

دوس قـدوس خـوااانقاـور  مــمئــکــانکــ            

 بندگردان
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466 

 اینجا غب است و محنت، اینجا را  و مصیبت، در آسمان دردی ایست -1
 

 بندگردان

 وقــــــت شــــــادی  ای آن
 

ــادی   ــادی، شــ ــادی، شــ  شــ
 

 ای آن وقــــــت شــــــادی 
 

ــود   ــد ب ــوت اخواه ــر م ــ  دیگ  ک
 

 مکاای در آسمان، ک  او را دوست داردب  هر، دهد عیسی من ل می -2
 

 بندگردان

 گر اجات یافتند، پـی از مـحبان خـود، بـاز جـدا اخواهیب شـد -3
 

 بندگردان

 در آاجا ساکنند، عـیسی را داشتند ع ی  ،هـای کوچک اـی  بـچ  -4
 

 بندگردان
 

  تا ابداالباد، ا د عیسی خواهیب مااد ،آاجا تسبیح خواهیب خوااد -5
 

 بندگردان
 

 
 
467 

ــب  ــو آی ــ  ســوی ت ــا گناهــااب ب  ب

 بینی دااب ک  اینک قلبب را ایک می

ــب  ــو آی ــ  ســوی ت ــا گناهــااب ب  ب
 

 با  قلبی شکست  ب  سوی تو آیـب  

 کــار مــرا شکســت  و گنــا قلــب 

 با قلبی شکست  ب  سوی تو آیـب   
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468 

   اگر شادمان هستی و غمی اداری   (2( ) نـاگر شادمان هستی دست ب) -

 اگر شادمان هستی دست ب ن

   اگر شادمان هستی و غمی اداری (2( )کوبـا بـاگر شادمان هستی پ) -2

 کوبـا بـاگر شادمان هستی پ

   اگر شادمان هستی و غمی اداری (2( )اگر شادمان هستی بشکن ب ن) -3

 اگر شادمان هستی بشکن ب ن

   اگر شادمان هستی و غمی اداری (2( )اگر شادمان هستی بگو آمین) -4

 اگر شادمان هستی بگو آمین

   اگر شادمان هستی و غمی اداری (2( )اگر شادمان هستی هم  با هب) -5

 هستی هم  با هباگر شادمان 

 

469 

 در اام عیسی، در اام عیسی، همیش  پیروزیب 

 گری د  از اـام عیسی، از اام عیسی، شیطان می

 کیست ک  توااد در برابر اام قادرش بایسـتد 

 ایب  اام اوست ک  ظفر و پیروزی یافت  چواک  در
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471 

 کــرد  دایــا را تبــا    چــون شــرارت و گنــا    -1
 

 اـــور و ســـیا    زاـــدگی آدمـــی گشـــت  بـــی   
 

 
 بندگردان

 مظاــر ذات خــدا تــرک امــود جــمل خــود را      
 

 میـــان مردمـــان چـــون ااســـاای شـــد عیـــاندر 
 

 بـــار ســـنگین گنـــا  را عیســـی برداشـــت  ز مـــا
 

 صــلح و آشــتی داد  مــا را بــا خــالق مــا خــدا      
 

ــین  -2  ــان و یقـ ــد ایمـ ــؤمنین بخشـ  روح او در مـ
 

 هـــر خطـــای ااـــان را پـــاک کنـــد از قلـــب مـــا

 
 

 بندگردان 
ــراییب  -3 ــش را بس ــیب فیر ــبیحش کن ــد و تس  حم

 

ــمان   ــا را  آسـ ــان تناـ ــن جاـ ــد ایـ ــت امیـ  اوسـ
 

 
 بندگردان

 

471 

 ساکن است، ساکن است،)

 شب و روز،  من مسرورم
 

 2(هللویا، ساکن است در من 

ــب  ــود راه ــگ ب ــ  تن  گرچ
 

 ست در مناچون روح او ساکن 
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472 

 بشد روز و اینک شب آید کنـار  -1

 هـر دم چنـان  ف اید بـر آن سـای    

 جاان جملـ  آرام و سـاکت شـود   

 ااز در این وقت مرغان و گلاا ب  -2

 تــو ای عیســی پــاک روشــن روان

 تـرین لـطف وجـود و کرم بـ  ایکو

 فرما ب  اطفـال خـوابی عطـا    ب  -3

ــااورد   ــینان دری ــتی اش ــ  کش  ب

 چنان کآن س اوار توست ببخش آن

 بار پاس از شب مرا هست امید -4

ــر  ــالینب از ع ــ  ب ــپرادب  ش ر  بس

ــداد  ــا بام ــ  حفظــب بکوشــند ت  ب

 پــدر را خــدایی و فــر و کمــال -5

ــی  ــد  ب ــو ای روح فرخن ــال ت  هم

 گنــا  ببخشـا کـ  بـا سـادگی بـی     
 

 کنون آسمان گردد از سـای  تـار   

 ک  ظـاهر شـود طلعـت اختـران    

 ت آسایش جان بـود ـشب وق  ک 

ــاز  ــار س ــت ک ــد در رحم  بخوابن

 ببخشـــای آرامـــش خســـتگان

 هـب  چشمب بـ  بن  پلک ز رحمت 

 بــ  رویــا ببیننــد روی تــو را   

 بــ  مررــای مســتغرق بحــر درد

  تسلی و بخشـندگی کـار توسـت   

 ســیما ســفید سرشــتان  فرشــت 

 گسـتراد   اادرم  بال و پـر  روی ب 

 ک  برخی م از بستر خـویش شـاد  

 پســر را ب رگــی و جــا  و جــمل

 مثـال  ک  باشـد تـو را قـوتی بـی    

ــ  فــیض حرــور تــو را   بیــابب ب
 

 

 



 سرودانهم كليساي اريان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

271 

 

473 

ــ -1 ــ دان  ب  فرمــان تــو ای ی

ــان   ــدت ای جاا ــرود و حم  س

 چ  این شبی تار اسـت اگر -2

ــت   ــدار اس ــورش پدی ــر ا  اگ

 کشـور هر چو در هر بوم و  -3

 شــود ســوی خــدا هــر ســر  

 ز ما گر خور گریـ ان شـد   -4

ــد   ــ اران ش ــر دم ه ــان ه  زب

 فـــر تـــو تناـــا خـــدایا -5

 بـــود ملـــک تـــو پابرجـــا 

 

ــد هــانبشــد روز و شــب    آم

ــد دل  ــان گرایـ ــد جـ   ف ایـ

ــا ــت کلیس ــدار اس ــو بی  ی ت

ــت  ــار اس ــی ک ــ  در پ   همیش

  ســـحر آیـــد بکوبــــد در  

  ثنـــا خـــوان و ایـــاز آور  

ــد   ــان ش ــر در  تاب ــ  دیگ  ب

ــد   ــوان ش ــا خ ــیحا را ثن  مس

ــا  ــدرین دایــ ــد ااــ   بپایــ

ــو در دل   ــر ت ــ ون ما ــا ف   ه
 

 

474 

 بـکنی  وقف تو این کودک -1

 گنا   کـن حفظـش از جرم و

 خوف و بیب سالک شود بی -2

 گـــردد عفـــاف و راســـتی

 ما هب ک  در اـ د تـوییب   -3

 اسـبـا مار و بـا شکر و سپ

 جوی و سـلیب  با قلب حق -4

 بــا عــ م و جــ م ثــابتی   
 

ــیب ربّ ای   ــان و رح  رحم

 مـارش ببخشـا ای کـریب

ــتقیب  ــاهرا  مسـ  در شـ

ــیب  ــدر وی مق ــوار  اا  هم

 وقف تو این کودک  کنیـب

 عـاـدت هـمی تاز  کنیب

ــپریب  ــدا ر  بس ــوی خ  س

 رویب انـون مسیحیـر  چ
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475 

 گرم بر صلیبت بینب آن فیض عظیمتـچون بن -1
 

 های تو بر پیروزی مایبت ها و زخب بر را 
 

 فیض تو ک  جاری شد از خون و جسب تو عیسی از
 

 سرگردااب را  هایت این روح دادی از زخبشفا
  

 بندگردان

 صلیب تو تخت تو شد تا بر آن اشینی پادشا 

 سازی عشقت را بر روی کو  جلجتاتا آشکار 

 گیراد تا سلطان عالب شواد پادشاهان جان می

 جان خود بداد تا سلطان قلبب شود شا  من

 

 سرایب چون دااب شا  من تویی عاشقاا  می -2
 

فخرم تویی عشقب تویی عیسی محبوبب تویی   
 

 ویی اول تویی آخر توییـر ز هر قدرت تـرتـب
 

سی مصلوبب تویییع نـای مـه اریکیـور تـا  

 
 بندگردان

 

476 

 خـدا اـگاـدار شـما اسـت

 بـرای تـو دعـا خـواهیب کـرد
 

 رحـمتش پـیش روی تـوست 

 پـی ا ن خـداحـافـا
 

 



وند  شام خدا
زيرا من از خداوند يافتم، آنچه به شما نيز سپردم كه عيسي 

خداوند در شبي كه او را تسليم كردند، نان را گرفت و شكر نموده، پاره 

است بدن من كه براي شما پاره  اين. بگيريد بخوريد" :كرد و گفت

بعد از و همچنين پياله را نيز " .جا آريد يادگاري من به اين را به. شود مي

هرگاه اين را . خون منجديد است در اين پياله عهد" :شام و گفت

 ".يادگاري من بكنيد بنوشيد، به

زيرا هرگاه اين نان را بخوريد و اين پياله را بنوشيد، موت خداوند 

 . نماييد تا هنگامي كه باز آيد را ظاهر مي

پس هركه بطور ناشايسته نان را بخورد و پياله خداوند را بنوشد، مجرم 

 . بدن و خون خداوند خواهد بود

طرز از آن نان بخورد و از آن  امّا هر شخص خود را امتحان كند و بدين

 . پياله بنوشد

خورد و  نوشد، فتواي خود را مي و مي خورد كه ميزيرا هر

از اين سبب بسياري از شما . كند نمي نوشد اگر بدن خداوند را تمييز مي

 .اند اند و بسياري خوابيده ضعيف و مريض

 

 ( 23 – 32: 11 رساله اول قرنتيان) 

 



و . با دوازده رسول بنشست[  عيسي خداوند] و چون وقت رسيد

نهايت داشتم كه پيش از زحمت ديدنم، اين  اشتياق بي     " :به ايشان گفت

خورم تا  گويم از اين ديگر نمي به شما مي زيرا. فِصَح را با شما بخورم

اي گرفته، شكر نمود و  پس پياله ".وقتي كه در ملكوت خدا تمام شود

گويم  زيرا به شما مي. اين را بگيريد و در ميان خود تقسيم كنيد ": گفت

 ".مَو ديگر نخواهم نوشيد ةاز ميويايد، نكه تا ملكوت خدا 

    : اره كرده، به ايشان داد و گفتپو نان را گرفته، شكر نمود و 

جا  هود، اين را به ياد من بش است جسد من كه براي شما داده مي اين "

 ".آريد

اين پياله عهد  ": عد از شام پياله را گرفت و گفتو همچنين ب

 ".شود در خون من كه براي شما ريخته مي جديد است

 

 (33 – 11: 33انجيل لوقا )

 

                                   *** 

و پاره خوردند، عيسي نان را گرفته، بركت داد  و چون غذا مي

  ".ريد و بخوريد كه اين جسد من استبگي": كرده، بديشان داد و گفت

اي گرفته، شكر نمود و به ايشان داد و همه از آن  و پياله

جديد كه در راه اين است خون من از عهد": و بديشان گفت آشاميدند

از عصير  ،گويم بعد از اين هر آينه به شما مي. شود بسياري ريخته مي

  ".انگور نخورم تا آن روزي كه در ملكوت خدا آن را تازه بنوشم

 .و بعد از خواندن تسبيح، به سوي كوه زيتون بيرون رفتند

 (32- 33: 11انجيل مرقس )



محبّت نداشته  هاي مردم و فرشتگان سخن گويم و اگر به زبان

ت و اگر نبوّ. ام باشم، مثل نحاس صدا دهنده و سنج فغان كننده شده

علم را بدانم و ايمان كامل داشته  ةداشته باشم و جميع اسرار و هم

 .ها را نقل كنم و محبّت نداشته باشم، هيچ هستم حدّي كه كوهه باشم ب

تا سوخته و اگر جميع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم 

محبّت حليم و مهربان . برم شود و محبّت نداشته باشم، هيچ سود نمي

اطوار ناپسنديده  برد؛ محبّت كبر و غرور ندارد؛  است؛ محبّت حسد نمي

گيرد و سوءظنّ ندارد؛ از  شود؛ خشم نمي ندارد و نفع خود را طالب نمي

همه چيز در  كند؛  گردد، ولي با راستي شادي مي ناراستي خوشوقت نمي

باشد و هر  نمايد؛ در همه حال اميدوار مي كند و همه را باور مي صبر مي

 . باشد چيز را متحمل مي

ها باشد، نيست  شود و امّا اگر نبوّت محبّت هرگز ساقط نمي

ها، انتها خواهد پذيرفت و اگر علم، زايل خواهد  خواهد شد و اگر زبان

لكن هنگامي   نماييم، نبوت ميزيرا جزئي علمي داريم و جزئي . گرديد

زماني كه طفل بودم، چون . كه كامل آيد، جزئي نيست خواهد گرديد

كردم و مانند طفل تعقّل  زدم و چون طفل فكر مي طفل حرف مي

زيرا كه . امّا چون مرد شدم، كارهاي طفالنه را ترك كردم. نمودم مي

رو؛ اآلن جزئي  هبينم، لكن آن وقت روب طور معمّا مي هالحال در آينه  ب

و . معرفتي دارم، لكن آن وقت خواهم شناخت، چنانكه نيز شناخته شدم

تر  امّا بزرگ. يعني ايمان و اميد و محبّت: الحال اين سه چيز باقي است

 . ها محبّت است از اين

 ( 12 – 1: 12 رساله اول قرنتيان) 



 32مزمور 
 در. بودخداوند شبان من است؛ محتاج به هيچ چيز نخواهم 

 .كند هاي راحت مرا رهبري مي نزد آب. خواباند هاي سبز مرا مي مرتع

هاي عدالت هدايتم  خاطر نام خود به راه گرداند و به جان مرا برمي

موت نيز راه روم از بدي نخواهم ترسيد  ةچون در وادي ساي. نمايد مي

. زيرا تو با من هستي؛ عصا و چوب دستي تو مرا تسلي خواهد داد

سر مرا به روغن . گستراني اي براي من به حضور دشمنانم مي سفره

هر آينه نيكويي و رحمت . ام لبريز شده است اي و كاسه تدهين كرده

خداوند ساكن خواهم  ةنتمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و در خا

  .بود تا ابداآلباد
 

 15مزمور 
حسب كثرت  به .حسب رحمت خود بر من رحم فرما به اي خدا

شو ده و  و كلي شست مرا از عصيانم به. رأفت خويش گناهانم را محو ساز

كنم و  را كه من به معصيت خود اعتراف ميزي. از گناهم مرا طاهر كن

ده، و در به تو و به تو تنها گناه ورزي. گناهم هميشه در نظر من است

ام، تا در كالم خود مُصّدَق گردي و در داوري  نظر تو اين بدي را كرده

 . خويش مُزكّي شوي

اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن 

پس حكمت را در باطن . اينك به راستيِ در قلب راغب هستي. گرديد



شو كن  و مرا شست. وفا پاك كن تا طاهر شومزمرا با . من به من بياموز

تا  بشنوانشادي و خرمي را به من  .تا از برف سفيدتر گردم

روي خود را از گناهانم بپوشان . اي به وجد آيد هايي كه كوبيده استخوان

اي خدا دل طاهر در من بيافرين و روح . و همه خطاياي مرا محو كن

حضور خود مينداز، و روح قدوس مرا از . مستقيم در باطنم تازه بساز

شاديِ نجات خود را به من باز ده و به روح آزاد مرا . خود را از من مگير

كاران  آنگاه طريق تو را به خطاكاران تعليم خواهم داد، و گناه .تأييد فرما

اي خدايي كه ! ها نجات ده مرا از خون. سوي تو بازگشت خواهند نمود هب

 اخداوند. انم به عدالت تو ترنّم نمايدتا زب! خداي نجات من هستي

قرباني را دوست  زيرا. هايم را بگشا تا زبانم تسبيح تو را اخبار نمايد لب

هاي خدا  قرباني. قربانيِ سوختني را پسند نكردي. دادم ي واال مينداشت

. خدايا دل شكسته و كوبيده را خوار نخواهي شمرد. روح شكسته است

ون احسان فرما و حصارهاي اورشليم را بنا يبه رضامنديِ خود بر صه

هاي سوختنيِ تمام راضي  هاي عدالت و قرباني آنگاه از قرباني. نما

 . ها بر مذبح تو خواهند گذرانيد شد و گوسالهخواهي 

 

*** 

كند از اينكه هنگامي كه  خدا محبّت خود را در ما ثابت مي لكن

 .ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح در راه ما مرد

 ( 8: 5رساله روميان  )
 



 انهم واژه
 الف

 پوستة زمين: ادیم زمين
 از زمين تا آسمان: از ثری تا ثریا

 گوش دادن: اصغا
 اکرام، احترام، حرمت: اعزاز

 ها شاخه: اغصان
 پناه بردن، پناه آوردن: التجا

 ب
 قربانی، فدا( ی+برخ: )برخِیِ

 مانند شریک، بی بی،همتا نظير، بی بی: همال بی

 ت
 زیستن، معيشت خوش: تعَيّش

 ج
 دل، قلب، درون چيزی، باطن: جنان
 بخشش، عطا: جود

 ح
 ناکامینوميدی، سرخوردگی،  :حرمان
 گاهقلعه، پناه: حصن

 استوار، محکم: حصين
  بخشاینده، بسيار مهربان: حنان

 خ
 ها خاطر: خواطر

 خواه، لشکر، گروههوا: خيل
 بهشت: خلد

 اشاره به طبقة فوقانی بهشت دارد :خلد برین

 د 

 دادگر، عادل، آفریننده: دادار

 سياه و تاریک، تيره و تار: دیجور

 ر

 جمع رسول: رسل

 س

 اریکه، تخت: سریر

  وقار، ابهت: سطوت

 خجسته، مبارک: سعد

 اعماق زمين: سمک

 ص

 راستی، درستی، سزاوار: صواب

 ض
 اندرون دل، اندیشه و راز، نيّت: ضمایر

 ط
 کوه سينا: طور سينا

 کردن، پریدن پرواز، پرواز: طيران
 خاک: طين

 ع
 شمار آوردن عدد، شمار، به: عد

 بلبل: عندليب
 



 ف
 دستی فقر و تنگ: فاقه

 ق
 قنداق: قماط

 ل
 که هرگز نخواهد مرد آن: الیموت

 م
 آب: ماء

عنوانی برای فرد فوت شده، آمرزیده، : مبرور

 مرحوم

  نده، حيات بخش،زنده کن: محيی
 شده پوشاننده، سرشته : مخمر

ور شده، غرق  فرو رونده، غوطه: مستغرق

 شده

 چراغدان:  ةمشکو

 نيست و نابود، متالشی: مضمحل

 صاحب پایگاه و منزلت: مکين

 بخشنده، نعمت دهنده: منان

 ن
 ها جهنم، هاویه، آتش: نيران

های سریانی، برابر ماه  ماه هفتم از ماه: نيسان

 (اردیبهشت)دوم از فصل بهار 

 و

 دوستی، محبت، صميميت: وداد

 بسيار مهربان، بامحبت: ودود
 

 ه
 هولناک، ترساننده: هائل

ای، کلمة نداست که برای آگاهانيدن به : هال

 رود کار می

ای است که به جهت تاکيد گویند،  کلمه: هين

 هان، آگاه باش

 
 

 


