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 پیشگفتار

 
 توفیق عنایت فرمود تا فرین را سپاسگزاریم که آهستی   خداوند

 دری بزبانهای پشتو و های روحانی مسیحی از سرود ۀمجموع که  کتاب حاضر
. تا ترتیب واقبال چاپ یابد ،شش کلیسای افغان دهلی جدید تهیهکو و به سعی  است

نها با آ ی روحانی در اختیار خدا پرستان قرار گرفته وها این مجموعه از سرود
 ستایش گویند. ن خداوند یگانه را حمد وآ سرائیدن

گنجانیده شود  دری  متنوع پشتو ودر این سرود نامه سرود های  مده تاآتالش بعمل 
جمع با  منازل شان دردر  و ییعبادت کلیسابرادران ما در مجالس  تا خواهران و

 را جالل دهند. ویشبطور انفرادی با قرآت آن نام نجات دهنده خ دیگران و
سرود  ،در این سرود نامه شما بر عالوه سرودهای سابقهقابل یاد آوری است که 

های نشاط بخش جدید را هم مالحظه مینماید که در وصف سرور مان عیسای مسیح 
 برایبرکت  فیض و . از حضور خداوند مهرباننام او سروده شده است برای جالل

زحمت کشیده اند  این سرودنامهچاپ  ترتیب و ،تهیه برادرانیکه در عده ازآن
جهت خدمت برای  مزیدموفقیت های از ایشان اظهار سپاس نموده  و یمخواهان

 .مخواهانی برایشان ملکوت خداوند
 

 ۲۰۱۵ کلیسای افغان دهلی جدید
 سریزه
 

پښتو او دري د  مننه کوو چې وس یې ورکړ ترڅو دا کتاب چې خهلوی خالق څ
، تهیه د نوي ډیلي کلیسا په زیار او کوښښافغان  د ټولګه ده سرودونو مسیحي

خدای ستایونکو الس ته  ټولګه د ترتیب او چاپ شي، تر څو دا د روحاني سرودونو
 .ای حمد او ستاینه وکړيیوازینی خد د هغه په ویلو او هغوی د ورسیږي

ونو سرود )متنوع( پښتو او دري کوښښ شوی دی چې پدې سرود نامه کښې بیالبیل
ي غونډو کښی عبادتکلیسایي په  ته ځای ورکړل شي ترڅو زمونږ خویندې او وروڼه

ته  خپل ژغورونکياو  انفرادي توګه یې ووایي یا خپل کورونو کښې په ټولییزهپه  یا
 . وبښياو لویي ور ویاړنه

سربیره نوي سرودونو  د یادولو وړ ده چې په دې سرود نامه کښې تاسو له پخواني
 هغه د د د مالک عیسی مسیح په ستاینه کښېزمونږ  هم کتلی شی چیسرودونه  ښاد

مهربانه خدای له حضور څخه هغه وړوڼو ته  . دنوم د جالل لپاره ویل شوي دي
چاپ کولو کښې زیار ایستلی دی فیض او ، ترتیب او په تهیه دې سرودنامې د چې

 خدمت کولو د خدای ملکوت د هغوی څخه مننه کوو او هغوی ته. له برکت غواړو
 .غواړو اوېبری ېال ډیر لپاره

  ۲۰۱۵ کلیسا افغان نوي ډیلي د



 جالل بر خداوند ما عیسای مسیح
 

 Page 1 تهیه و ترتیب: کلیسای افغان دهلی جدید
 

 آرامی دلهایی

 

 آرامی دلهایی، سازندۀ دریاها

 روشنی خورشیدی، زیبایی رویاها

کش طوفاناز تو امنیت دارم، در کشم  

 من قایق پوسیده، تو رهبر این ُسکان

(2) 

 تا مقصد آزادی، سرباز تو میمانم

 نعمت نجاتم را، از فیض تو میدانم

(2) 

 

   

 آمد مسیح

 

 بند گردان:

 آمد مسیح اندر جهان          شادی کنید ای مومنان 

حمدش کنید ورد زبان        دهیدتسبیح و تقدیسش   

 

شد آشکار اندر جهان   پور خدای بی مکان       

 از نور روی خود نمود        روشن زمین و آسمان

 

 بند گردان:

 

 شادی و وجد ای کودکان     بنمایید از دل و جان

عالم شد عیان ُمنجیامروز اندر بیت الحم           

 

 بند گردان:

 

 اینک خدای بی مکان           کز دیده ها بودی نهان

 اندر لباس بندگی              شد خلق گمره را شبان
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 آمده بودی

 

 بند گردان:

جهان آمده بودی رعیسی مسیح به  

همگان آمده بودی ۀفدیه گنا  

 گویند ز ازل نام تو بود ورد زبانها

 پیشگوئی همه قید کالم آمده بودی

 

 بند گردان:

 

 گفتم به دونان رخ بنما نور تو بینند

از نور جهان آمده بودی هدانند که ب    

 

 بند گردان:

 

 گویند ز سماع روز بیایی به عدالت

ی چه سان آمده بودییمن دانم و تو آ  

 

 بند گردان:

 

م منتظر تو یعیسی مسیح روز و شب  

گویم هر زمان آمده بودیبعمانوئیل ا  
 "اعمانوئیل"
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 آه چه زیباست

 

قدسین یکدل با هممُ ، آه چه زیباست که شوند جمع  

در خانه پدر ما، در حضور خدای ما  

  

 بند گردان:

به کلبه پر مهر ما، ار تو نیز بیاهکای گن  

به خانه ما کلیسا، ار تو نیز بیانهکگ ای  

 

مسیح ما میان ما ، آه چه زیباست خانه ما  

پر از مهر است کلبه ما ، پدر ما در آسمان  

 

 بند گردان:

 

که سر آن بود عیسیآه چه زیباست آن کلیسا   

خانواده پاک خدا قدسیناعضای آن مُ    

 

  

 بند گردان:

 

به ز قصر های این دنیا ، آه چه زیباست مسکن ما  

لیکن عیسی باشد آنجا ، گرچه حقیر است این کلبه  

 

 

 

 

  



 جالل بر خداوند ما عیسای مسیح
 

 Page 4 تهیه و ترتیب: کلیسای افغان دهلی جدید
 

ین مسیحتآئ  

 

 بند گردان:

 هست آئین ما، شام شکوهمند

 هست یاد جسمش فرض بهر من

 بر یاد خونش، ُشرب بنوشید

(2داور بر ما خداوند )هست یار و   

 

 بود وعده بر ما، از روز ازل

 اهل داود بود عیسی بریمل

 راۀ مسیحت، راۀ نجات است

 شام خداوند چه نیک و سودمند 

 

 بند گردان:

 

 گفتار عیسی بر ما خطاب بود

 نان و شربت را آب و حیات بود

 در ُجلُجتا در صلیب بود سخامند

  عیسی اهریمنکرد عفو و بخشید، 

 

 بند گردان:

 

 ما جمع مسیحان، منکر ُعصیان

راۀ به یزدان محبت پیشه  

 راۀ حیات است، ما را نجات است

 بر خون عیسی هستیم باورمند
 "اعمانوئیل
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 از روزی خدای من

 

مرا صدا کرد مرا صدا کرد، خدای من ،از روزی خدای من  

مرا صدا کرد ، مرا صدا کرد از روزی شبان من، شبان من،  

 

گردان:بند   

(2) رها شدم آزادم شادم ،شادم ،شادم  

 

قلبم را پر کرد، قلبم را پر کرد از وقتی عشق عیسی، مهر عیسی،  

 سر سپردم به راهش، به درگاهش، تولد نو، زندگی روشن

 

 بند گردان:

 

خود  ُمنجیبا خون عیسی، با  روزی پیمان بستم، پیمان بستم، از  

بخشم به حیات تورامش آ گفت اگر با توکل نزدم آیی،  

 

 بند گردان:

 

چه روزی شادی بخشی، شادی بخشی، روزی نجات است، روزی نجات 

 است

 گناهانم را برده روی صلیب، از غم آزادم، از غم آزادم 
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 اشتیاق دل

 

 بند گردان:

در وجود ما  اشتیاق دل بهر تو،  

ای خداوند زیاد کن،  

 می خواهیم باشیم نسلی که در طلب توست

ای خداوند بشنو،  

  

 ای پدر آسمانی نام تو مقدس باد 

تو اجرا شود ۀبیاید، اراد دولت تو  

 

 بند گردان:

 

 بیافرین دل پاک داخل ما ای خداوند 

 روح راستی عطا کن که تنها تو را خدمت کنیم 

 

 بند گردان:

 

 ای عیسی در صلیب جان خود را فدا کردی 

 ما همچو قربانی زنده خود را به تو تقدیم کنیم 

 بند گردان:

 

 ما از مرگ نمی ترسیم زیرا تو پیروز شدی 

 ما را دالور بساز و قدرتت را عطا نما
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 اکنون آمده ایم

 

اکنون آمده ایم به حضورت عیسی   

 مشتاق مالقات هستیم

ما بمانی می خواهیم عیسی تو با  

 منتظر هستیم محبوب جان

 

گردان: بند  

 مبارک نما ای عیسی محبوب 

 همه  ای وجود ما را

  

نروم  ،برکت ندهی نروم  

 می مانم در حضور تو

 می خواهم با ایمان در من ساکن شوی 

 قوت را ظاهر نمایی 

 

 بند گردان:

  

مبا ایمان آمده ام به ایمان پذیر  

 برکت سماوی را

 تشنه ام تشنه ای حضور تو 

جان ۀبم نما ای چشمآسیر  
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 اکنون در نور

 

 اکنون در نور سالکم، پر از جالل حیاتم

 مسیح خداوندم، با من است

 سفر زندگی را، طی میکنم با عیسی 

ش، میخوانما هللویا تسبیح  

 

 بند گردان:

 ُمنجی ام حفظم کند، پیروزمندم میکند

داده است وعده آسمانی   

 از این رو بسی شادم، از هر گناه بیزارم

پیوسته می ستایم خدا را    

  

 چون با عیسی مرده ام، زیبا شده باطنم

 در مسیح شادمانم، هللویا

 گناهم محو شده، بند هایم نیز گسیخته

 پیروزم بر فوجهای شیطانی

 

 بند گردان:

 

 غذای آسمانی، هم آب زندگانی

 از مسیح همی یابم، هللویا

 به خونش مرا شسته، تاجم را نیز آراسته

کرده است مآسمانراهی   

 

بند گردان:   
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 ای کاش هر پریشان حال، پیدا کند این جالل

 که با صلیب عیسی، دهد خدا

 تا رهد از جهنم، از مرگ جاودانی

 پیدا کند نجات آسمانی

  

 

 اُمید به زندگی

 

تو میپرستم اگر بودم و گر هستم رۀ  

 اگر غرق گناه هستم مگر دل به تو بستم

ستی زندگی و راه را ، نجات بما تواُمید به ما توستی  

ستیویا، هللویا مسیح حیات به ما توستی هللثبات به ما تو  

 

 از اول چون کالم بود، کالم نیز با خدا بود

 کالم خود خدا بود گناهان را عطا بود

 

 بند گردان:

 

 بگفتا مهربان باش، به دشمن همچنان باش

به آالم التیام باشم  محبت پیشه کن تو  

 

گردان:بند   

 

 چنان معجزه کرد او ُمردگان زنده کرد او

 به قدرت خدایی، جهان به لرزه کرد او

 

 بند گردان:
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 چنان شرمنده ایم ما به نزدش بنده ایم ما

 ز فیض رحمت او همی تا زنده ایم ما

 

 بند گردان:

 

 نه کشتیم و نه بستیم، نه قلب کس شکستیم

 اعمانوئیل در همه جا در هراس چه هستیم
اعمانوئیل""  

 

 

 ای پدر

 

چگونه توانسته ام ، ای پدر نمی دانم  

بدون مهرت، تا اکنون زنده بمانم  

در خانواده الهی ، و لی اکنون فرزندت می باشم  

زیرا که تو با من هستی، هر گز تنها نمی باشم  

(3تو را حمد خواهم گفت )  

 حال تا ابد

(2)  

 

 

 ای تمام زمین

 

 ای تمامی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید 

 خداوند را با شادی عبادت نمایید

به حضورش با ترنم آیید   
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:بند گردان  

نیکوست خداوند  

نیکوست خداوند  

(2رحمت او تا ابداالباد )  

 

 به دروازه های او با حمد بیایید 

 به صحن های او با تسبیح

 او را حمد گویید و متبارک خوانید 

 زیرا که خداوند ما نیکوست

  

  

 ای خداوند میستایم

 

 ای خداوند میستایم با تمام وجود تو را

 در وصف تو میسرایم تا بسازم خوشنود تو را

 

(2، میستایمت نام تو را )رستمتپمی  

 

 پر قدرتی تو، پر رحمتی تو، پر حکمتی تو، تو جاویدان

(2هم ز دل و جان، آرم به زبان نام تو را )  

 

 

دوست بیاای   

 

 بند گردان:

 ای دوست بیا راحت این قلب حزین باش

 تو نور جهانی به دلم جایگزین باش
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 وقتی که به ظلمت گردیده گرفتار

 وقتی که مددگار عاجز شده از کار

 وقتی که ز عصیان بر من شده دشوار

 باز آی و نجاتم ده و هم رهبر دین باش

 

 بند گردان:

 

هر آن هستم به تو محتاج هر ساعت و  

 فیض تو بکاهد از قدرت شیطان

رگی ابر در نور درخشان یدر ت  

و معین باش پیوسته به هر جای مرا یار  

 

 بند گردان:

 

 چون صبح سعادت طالع ز سما شد

 هر سایه عبث بود در نور فنا شد

 پیدایش گیتی بر نور بنا شد

 ای نور حقیقی تو مرا نور یقین باش

 

  

ستاد شویدیا  

 

ای مومناناستاد شوید   

 پیش روید پیروزمندان

 نترسید ای فرزندان

 چون خداوند با ماست
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 قفسها شکست خورند

 قلعه ها ویران شوند

 دولت تو بیاید 

 ای خداوند عیسی

 

ای عیسی   

 

بهر من باش راهنما ،ای عیسی نزدم بیا   

ای هادی نیکویم  ، دستهایت این جانم در  

 

:بند گردان  

تشنه حضورتم  ،تشنه وجودتم  

(2) ام همیشه باش رهبرم ُمنجیدرخواست کنم   

هیچکس را جا ندهم، قلبم را نگشایم   

ای عیسای مصلوبم، تنها حضورت خواهم  

 

 بند گردان:

  

در هرچیز باش رهبرم ،به تو توکل دارم   

ای مسیح محبوبم ،سلطنت کن در قلبم  

 

  

 ای عیسی مسیح

 

 بند گردان:

 ای عیسی مسیح انتظار توئیم

 سر شود وعده ها بیقرار توئیم
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 عدالت در میان حکم تو بر میزان 

 تا شود در جهان زندگی جاویدان

 

گمراهی در جهان بیشمار  ،ای مسیح سالها انتظار   

لطف تو آن را سازد نهان ،ز انسان برخیزد کینه ها  

 

 بند گردان:

 

انتظار توئیم سالیان ،ما کهن سال و طفل و جوان  

ینت این زمان ئدور کند آ ،ق و فساداین جهان گشته فس  

 

 اعمانوئیل گفته بینم تو را اُمید و ناجی ما تمام

 گنهکاران توئیم خدا به مهر تو زنده همی مان
 "اعمانوئیل"

 

 

 ای عیسی ُمنجیم

 

خداوند بی همتا –ای عیسی، ُمنجیم   

عظمت مهرت را –تمام عمر، می ستایم   

 

پناهگاه مستحکم –آرامی دهنده   

خود را تقدیمت سازم –با هر نفس می پرستم   

 

 بند گردان:

 آیید ستایش و حمدش گوییم

 بهر شاه شاهان سرود خوانیم
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 خلقت و ُکل هستی 

 در حضورش تعظیم کند

 

 

 با شور و شوق حمد نامش خوانیم

 تا ابد به او وفادار می مانیم

 وعده هایت بی نظیر است

 ای خداوند

 

 

 ای فرزندان نور

 

 ای فرزندان نور گردهم بیایید 

 با شادی و سرور او را بسرایید

 

:بند گردان   

 اندر حضور وی دستها بر افرازید 

(2عالم را شکر و سپاس گویید ) ُمنجی  

 

 ای قوم خاص او در روح قوی باشید 

 پیروزی عیسی را از آن خود دانید

  

:بند گردان  

 

 ای گله خدا نزد شبان آیید 

عیسی را بخوانید در هر غم و سختی  
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 ای که تو از بهر دعا

 

 ای که تو از بهر دعا آمده ای در چنین جای مقدس

این را یقین دان   

ما  می نگرد  می شنود  عرض ما را  ُمنجی  

 گر بود از روی ایمان

حبان  چونکه خود فرموده ما را ای مُ   

 با شما بستم ز رحمت عهد و پیمان

 

مرا بدانید حکم، در عهد و وفا  بمانید گر  

با قلب و وجدان ،را بخوانیدنام م  

 می کنم هر مشکلی را حل و آسان  

 می رسانم هر دعا را نزد یزدان

 

 طرز دعا را ابن خدا یاد به ما داده تا افتد 

 قبول حی سبحان

 هر که خدا را با دل و جان قلب و زبان خواند 

 زود یابد جواب از فضل رحمان

وهم راز  پس بیا تا متحد گردیم  

 حاجت خود را بریم نزد سبب ساز

 

حاجت ما را دانی ،انییم ای پدر روحئگو  

شاهان ۀای شا ،باطن ما را خوانی  

شیطان   قادرا ما را رهان از نفس و  

 کن عطا ما را از احسان روح ایمان
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و ای شاه من ُمنجیای   

 

 بند گردان:

و ای شاه من        تویی فقط دلخواه من ُمنجیای   

 خونت ریختی در راه من       کردی رفع گناه من

 

نجات یافتم در خون تو      هالک بودم بدون تو      

راه من چون ذبح شدی در  وجود من مدیون تو       

 

 بند گردان:

 

کار محسوب شدی از بهر من مصلوب شدی      چون خطا  

صلیب توست نگاه من      در قلب من محبوب شد       

 

 بند گردان:

 

 هدایتم کالم توست               عدالتم قیام توست

این عمر کوتاه من سعادتم در نام توست            در  

 

 بند گردان:

  

 در شب تار دیجورم              تویی ستاره یی نورم 

 در وادی موت مسرورم         چون تو هستی همراه من
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 ای ُمقدسین

 

قدسین ای قوم خداای مُ   

با یکدل با هم ساکنیدای که   

 خوشی من فقط شما هستید 

 شما برادران من هستید

 

 بند گردان:

فقط تو هستی برادر من ، کیست امید من تاج فخر من  

برادر من ای خواهر من ، جالل خوشی من تو هستی  

 

 فدیه جان تو گرانبهاست

 تو هم از بنیاد راستی هستی

سنگهای بدن مسیح ؤجز  

هستیمورد اکرام و محبت   

 

  بند گردان:

 

دیتشما هیکل خداوند هس  

 جز اعضای بدن مسیح

قدسین او هموطن مُ   

 از اهل خانه خدا هستید
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 اینست روزی 

 

اینست     روزی   ،اینست   روزی  

 که خداوند ساخت که خداوند ساخت

 خوشی      کنیم       خوشی    کنیم

 و شادمان  باشیم  و   شادمان  باشیم

روزی  که   خداوند   ساختاینست    

 خوشی   کنیم    و    شادمان    باشیم

 اینست   روزی      اینست     روزی

 که             خداوند           ساخت

  

 

 ای ُمنجی ام

 

 اندر این جهان مملو از گناه

 دور ز آب و حیات و راستی و راه

 سرگردان و بی پناه و نا امید

گردد پدید به انتظار که چارۀ  

 

 بند گردان:

 ای ُمنجی ام، توئی خدای من

 ای سرورم، توئی شفای من

 ای رهبرم، توئی امید من

 مسیح ای تنها ُمنجی جهان
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 اینک از گناه و غم آزادم من

 بین چگونه در حضورش شادم من

 دایم قلبم در جستجوی اوست

 دانم که این همه از فیض و رحم اوست

 

 بند گردان:

 

ی دوست گر در فغان بودقلب تو ا  

 عیسی را بخوان تا شیطان دور شود

 در روح و وجودت حکمرانی کند

 آرامش مسیح در تو پدید آید

   

 

مای یار جان فشان  

 

 بند گردان:

امید زندگانی           ای یار جانم فشانم        

همدرد و مهربانی      عیسی محب جانم         

جز تو کسی ندارم     بی تاب و بی قرارم      

غمخوار بی کسانی    ره سوی تو آرم    ناز  

  

 آنگه که خسته باشم         یا دل شکسته باشم

ئی  آغوش خود گشا     گسسته باشم    از تو     

 آغوش تو پناهم             درمان اشک و آهم

 بگذار تا بیایم                آرام جسم و جانی

 

 بند گردان:
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 دریای زندگانی             طوفانی است دانی

کن نترسم آنی          چون تو برآن روانییل  

قلب مشوش من        این روح سرکش من     

درمان آن توانی         وین طبع ناخوش من    

 

 بند گردان:

 

نوای بینوایان             توانان        نیروی نا  

این جهانی تو نور   امید نابینایان                  

 ای راحت دل من                حالل مشکل من

 قلب تو منزل من              در پیری و جوانی

  

 

 

با من باش   

 

مسیحا در تو جانم شادی کند، تو را در تنگی می خوانم   

 هر روز سرودی تازه می سرایم، توئی امید حیاتم

 

 بند گردان:

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

 جان را به دستت سپردم

 

کجا گوسفندانت را می چرانی؟ اندر چمن محبت   

 به وادی مرگ چرا گریان باشم چون مسیح باشد شبانم؟
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 بند گردان:

 

راهی است مستقیم و باریک راه مسیح پر از چشمه و آبشار،  

 جویهای مهرش آنرا سیراب کند، هر که تشنه است بیاید

 

 بند گردان:

  

یت به گوشم می رسد عیسی چون خوانی مرا می آیمصدا  

 دائم مرا در حضورت نگهدار تا ابد تو را ستایم 

 

 

 بچشید و ببینید

 

 بند گردان:

 بچشید و ببینید که خداوند نیکوست

(2خوش بحال کسی که پناه برده بر او )  

 

 خداوند را گرامی دار، اگر ترس پروردگار

(2محتاج ) داشته باشی به هیچ چیز نخواهی شد  

 

 بند گردان:

 

 شیر ها نیز گرسنه میشوند، اما کسی که 

(2خداوند را بطلبد هرگز نخواهد شد محتاج )  
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 برخاسته 

 

 بند گردان:

 برخاسته، برخاسته، به یقین برخاسته

 او بر مرگ پیروز شده زنده است

 برخاسته، برخاسته، به یقین برخاسته

 شادی کنید که عیسی برخاسته

 

صلیب چقدر مصیبت، عیسی را در قبر ماندند جمعۀ  

 نفهمیدند محال است که بماند، آن سر چشمۀ حیات

 

 بند گردان:

 

 شنبه دسیسۀ رهبران دین، سنگ قبر را ُمهر و الک کردند

 نفهمیدند محال است که بماند، آنکه صخرۀ زنده است

 

 بند گردان:

 

استیکشنبه سحر رفت مریم سر قبر، حیرت که سنگ دور شده   

 فرشته گفت محال است که بماند، او واقعاً برخاسته

 

 

ربگذا برخیز،  

 

 بند گردان:

(2بگذار نور تو بدرخشد ) برخیز،  

بر تو تابان است ،جالل خداوند، جالل خداوند  
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 قومهای جهان رفتند به تاریکی 

 نور خداوند بر تو خواهد تابید

 به سوی خدا آنها خواهند آمد

را همه ببیندتا نور جالل خداوند   

  

 بند گردان:

 

 آن نور جهان به ما نازل شده

 عیسی مسیح آن نور حقیقی است

 ایمان بیاریم به او نجات یابیم

 که ما تا ابد در نور مسیح به سر ببریم

 

بند گردان:   

 

 ای که در خوابی، بیدار شو و برخیز

 که نور مسیح بر تو خواهد تابید 

 در کار ها ظلمت ما شریک نشویم

 مثل فرزندان نور در دنیا زندگی کنیم

 

 

 بر فراز تلی

  

بیرون از اورشلیم ،بر فراز تلی  

حقیر گشته صلیب برپا  

بهر گناه ما ،آن بره خدا  

 شد مصلوب با رنج بی نظیر
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:بند گردان  

ام شد فدا ُمنجیچون بر آن  -ت آن صلیب افتخار من اس  

تا رسم به جالل سما -طریق  صلیب پیش روم  در  

 

رکن ایمان من ، آن صلیب کهن  

 گشته خوار در افکار جهان

ترک کرد فر سما، زند خداچون فر  

تالجُ تا شود فدیه در جُ   

 

 بند گردان:

 

جاه من عزت و، هنآن صلیب ک  

 بخشید صلح و صفا به جهان

آشکار شد به ما   ، خدا فیض و رحم  

 در صلیب مسیح عیسی 

 

 

 بود و نبود من

 

در سحر تو را میجویم ،تویی، خدای من پدر آسمانی  

 به حضورت آیم، دستها باال کنم تا جمالت را ببینم

 

:بند گردان  

از عمق دل تو را میپرستم - بود و نبود من، دار و ندار من  

از عمق دل تو را دوست دارم - دار و ندار من ،بود و نبود من  

 



 جالل بر خداوند ما عیسای مسیح
 

 Page 26 تهیه و ترتیب: کلیسای افغان دهلی جدید
 

 

 عیسی پور خدا، همیشه با وفا، صخره نجات قلعه بلند

تو ای خداوند در قدس ،دوم، تا که ساکن باشم به سوی تو  

 

 بند گردان:

 

بلند کنم کاسه ام را ،دوس خدا، پر کن تازه مراروح القُ   

تا عیسی را جالل دهم ،قوت ببخش مرا، تقدیس کن قلبم را  

 

 

 به نزد پاک یزدان

 

 بند گردان:

نما دنیا و هستی را فراموش   - به نزد پاک یزدان شو تو خاموش  

دل غمدیده ات را کام بخشد - جان تو را آرام بخشد که تا  

 

تو را سازد از این دنیا فغانی    - چو طوفان بالی زندگانی   

ز جان و دل بدو بنمای پیوند   - در آن دم در دعا می خوان خداوند  

 

 

 بند گردان:

  

نماید شادمان قلب پریشت - دعا بخشد توان بر قلب ریشت  

اگر یکدم به یزدان روی آری - فراریشود اندوه و غم یکسر   
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 بند گردان:

 

همی آسان به دنیا کار گردد - ز مهر او چو دل سرشار گردد  

دعا کن تا شود شادی پدیدار - اگر هستی به قید غم گرفتار  

 

 بند گردان:

 

از او شادی و اصل کامیابی  - سوی عیسی دعا کن تا که یابی   

بجز در تو نباشد زندگانی   - تو ای عیسی حیات جاودانی  

 

 بند گردان:

  

که جان ما ز محنت کردی آزاد - تو را حمد و سپاس بی عدد باد  

که ستاییم به نام تو خدا را - به ما آموختی طرز دعا را  

 

 

  

 به صحن قدست

 

دست وارد شوم از طریق خون عیسیبه صحن قُ   

تنها بهر پرستش تو بهر اکرام و حمدت خدا   

من، محبوب منای معبود   

  دوس یادوس است، قُ نام تو قُ 
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نجات پیام  

 

 بند گردان:

 ای که در بین گناه پاک ز گناه آمده یی

 گنهکاران جهان را تو پیام آورده یی

 

 ما در این دنیای فانی ز همه بی خبریم

 اُمید و محبت نجات را به ما آورده یی

 

 بند گردان:

 

غوغاییقدرت و معجزه ات کرده به پا   

 حرف حق را تو نشانی ز خدا آورده یی

 

 بند گردان:

 

 من ندانسته گناه کردم گنهکار تو ام

 تو کالم را چو چراغ بهر نگاه آورده یی

 

 بند گردان:

 

 چون بخواندم ز کالمت شد همه دنیا روشن

 ای که این روشنی را بهر گناه آورده یی

 

 بند گردان:
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مسدودمن به ایمان خودم کردم گناه را   

 قدرتم ده تو خدا چون که صفا آورده یی
 "اعمانوئیل"

 

 

 پیروزی در نام عیسی

 

 پیروزی است، آزادی است

 پیروزی در نام تو عیسی

 پر جالل است، پر قدرت است

 پر جالل تنها نام تو عیسی

 

 چون ترسان شوم، جانم خم شود

 باز در تو ظفر خواهم داشت

 آنگه سرایم، باز هم سرایم

پیروزی هست در نام تو عیسی   

 

 

 تا دم آخر شاهد هستم

 

به آسمان باشد او رهبرم، جاللم سی امید پریع  

مولود روحم شسته مرا، وارث نجات ملک خدا  

 

 بند گردان:

 تا دم آخر شاهد هستم 

 محبت او را سرایم

(2)  
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  ددر انتظارم تا او آید زو، تسلیم اویم خوانم سرود

پیام مهر و  فیض آورند ، دنفرشتگانش نزول کن  

 

 بند گردان:

 

خود شاد و مسرورم ُمنجیدر ، طیعمآرامش دارم چون مُ   

غرق محبت در فیض او، انتظار بازگشت او در  

 

 

 تا که نفس دارم

 

 چگونه شکرت کنم که جانت را فدا کردی

 چگونه سپاس گویم که فیضت را عطا کردی

 من آواره و گمراه، تو از ازل با وفا

کردی و نجاتم بخشیدیدنبالم   

 

:بند گردان  

 تا که نفس دارم، تو را حمد میکنم

 تا که زنده هستم میسرایم

 تا که قلبم در سینه می تپد

 نام تو را جالل باد، نام تو را جالل باد

 

 چگونه شکرت کنم بهر قدر محبتت

 چگونه سپاس گویم بهر مهر و شفقتت

 من گنهکار و فقیر، تو مدد گار، بی نظیر

م کردی و حیاتم بخشیدیعوض  
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 تصمیم گرفتم

 

(3تصمیم گرفتم در پی اش روم )  

 در پی عیسی هر روزه

 

(3گر چه در پی اش نرود کسی )  

 در پی عیسی هر روزه

 

(3پُشت بر جهان و رویم بر صلیب )  

 در پی عیسی هر روزه

 

 

 تکمیل کرد او

 

، پیروزی راتکمیل کرد او  

ما راعیسی ُمنجی است، با خون خود خرید   

 او خداوند است، هللویا

(2او اجر جاودانی ماست )  

 

 بند گردان:

 سرائیم!

عیسی خداوند، عیسی خداوند   

 عیسی خداوند، عیسی خداوند

 عیسی خداوند، عیسی خداوند

 اوست در قلبم
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 هللویا، هللویا

 هللویا، هللویا

 هللویا، هللویا

 اوست در قلبم

 

 

 تمام شد

 

موت را برداشتی لعنت و، ای عیسی با مرگت  

با خونت مرا شستی، ای مسیح شاه من  

  

عشقت را ثابت کردی، تالجُ بر صلیب جُ   

خداوندم قیام کردی، روز سوم پس از مرگت  

 

از مردگان او قیام کرد، تمام شد, مسیح برخاست  

(2)  

 

 

 

 تنها عیسی 

 

شود عیسی آنجا ساکن تنها - دلممالک  دعیسی باش تنها  

میابم او راحت نزد تنها  - نباشدمحبت او را مانند   

 

 بند گردان:

استعیسی نزد من  خداوندم - نکنم م گلهندار غمی  

است برد آنجا که دایم راحت - میگیرد خود فرموده که دستم را  
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کرد حق من احسان در تنها او - آزادعیسی کرد از گناهم  تنها  

داد  آنگه آرامی آسمانی - عظیمش دلم را بشگافت با مهر  

 

 بند گردان:

 

بخشد تنها عیسی به من نیرو - میشوم وقتی در نبرد ناتوان  

یابم دائم نیروی تازه می - نوشم از چشمه حیات او می  

 

 

 بند گردان:

 

برد مرا نزد خود آسمان ـ کندعیسی در این نبرد پیروزم   

او راحت و آرام در آغوش ـ آنجا همواره شادی خواهم کرد در  

 

 

 

 تو هستی عظیم

 

 تو هستی عظیم خدای رحیم

 نام تو باالترین نام هم تو دنیاست

(2)  

  3جالل بر تو باد 

 عیسی 
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او خداست، او خداست  

از مردگان برخاسته او خداست   

ی خم شود، هر زبانی بگویدئهر زانو  

عیسی خداوند است   

 

من ُمنجیعیسی تو هستی   

 عیسی پیروز هستی تا ابد

 هو عیسی پادشاه پر جالل

2نام تو را من میپرستم   

 

4تو بی همتایی   

پسر خدا، تو خداوندی  

تو بی همتایی، عیسی مسیح  

 

تو آرامشی، تو محبتی  

تو بی همتایی، دوستت میدارم  

 

میپرستمت، میپرستمت  

تو بی همتایی، پسر خدا  

 

 

 جشن عظیم

 

(2) بهر خداوند ها یم سرودئست، باید سراا ظیمیجشن ع  

  

یمئسرود تازه سرا محمدش کنی  

(2)  



 جالل بر خداوند ما عیسای مسیح
 

 Page 35 تهیه و ترتیب: کلیسای افغان دهلی جدید
 

 

هللویا  ،هللویا ،هللویا ،هللویا  

هللویا - هللو  

(2)  

 

 

 چشمان قلبم

 

 چشمان قلبم را بگشا         چشمان قلبم را بگشا

 تا ترا بینم            تا ترا بینم

 

 در جالل آسمان، نور رویت درخشان 

دوس دوس، قُ قُ  ،دوسمهر و قوت از توست، تو هستی قُ   

بگشاچشمانم   

 در جالل آسمان، نور رویت درخشان

  

دوس دوس، قُ قُ  ،دوسمهر و قوت از توست، تو هستی قُ   

 چشمانم بگشا

 

دوسقُ  ،دوسقُ  ،دوسقُ   

دوس قُ  ،دوسقُ  ،دوسقُ   

 چشمانم بگشا

 چشمانم بگشا
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 چوپان نیکو

 

 بند گردان:

پان نیکومسیح بود بهر ما چو  

(2یرا زندگی خود داده بر ما او  )ز  

  

پان من ای یارت چوخداوند اس  

(2دارم احتیاج به هیچ خس و خار  )ن  

 می خواباند مرا بر روی سبزه

(2سوی آب روان سازد مرا کار  )  

 

بند گردان:   

  

 او میبرد مرا سوی عدالت

(2چرا که نام او باشد حقیقت )  

 اگر داخل شوم در دار نیستی

(2) نترسم از بدی تا قاف قیامت  

 

 بند گردان:

 

توئی با من خدای مهربانم   

(2عصای تو تسلی بخش جانم  )  

 به پیش دشمنان کارم تو سازی

(2سر افرازم به پیش دشمنانم )  

  

بند گردان:   
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 به من بخشیده ای صد و ناز نعمت

(2مم لبریز شده از مال و دولت )خُ   

 عنایات تو هست بر من همیشه

(2شوم ساکن به دربارت به عزت )  

 

 

 چون روحش 

  

(2سرایم مانند داود ) ،چون روحش در من کار کند  

(2سرایم مانند داود ) ،سرایم، سرایم  

  

( 2شنوم  مانند سموئیل ) ،چون روحش در من کار کند  

(2، شنوم مانند سموئیل )شنوم شنوم،  

  

( 2خواهم گفت مانند دانیال ) ،چون روحش در من کار کند  

(2دانیال ) ، خواهم گفت مانندخواهم گفت، خواهم گفت  

  

(2اطاعت کنم چون مریم  ) ،چون روحش در من کار کند  

(2اطاعت کنم چون مریم  ) ،اطاعت ،اطاعت  

  

(2محبت کنم چون عیسی  ) ،چون روحش در من کار کند  

(2محبت کنم چون عیسی ) ،محبت ،محبت  

  

  (2) سبشارت دهم چون پولُ  ،چون روحش در من کار کند

(2)س دهم چون پولُ بشارت  بشارت، ،بشارت  
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 چون عیسی شاه جالل

 

ه جالل با شکوه پر جاللچون عیسی شا  

 بازگشت       کند       به       این    جهان

 ایماندارن  حقیقی  را  سوی   خود   خواند

 در          آن          بهشت         جاویدان

 شکر   و   سپاس   باد   بر     نام   عیسی

امیدم        در        این         دنیاتنها        

 

 بند گردان:

(2م را خواهانم )ُمنجیبازگشت  - خوانم شادانم حمدش را  

 

 وقتی   خداوند  عیسی  مظهر     ذات   خدا

 نازل           شود              ز        آسمان

 همه    گناهکاران     از   هر   نقطه   جهان

و          پریشان        گردند        ترسان     

 گویند    ای    کوهها     محو   کنید    ما   را

 شرمنده       ایم       از        روی      عیسی

 

 بند گردان:

 

 وقتی رسد  به  پایان   کار  من  در   این جهان

 پرواز           کنم             سوی        عیسی

شادی    مرا   گویدتاج   جاللم     بخشد   با     

 ای          فرزند         نزد         من         بیا

 در      نور       رویش      روم     به   سویش

 اشک       شوق       ریزم        بهر      فیضش
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 چه عظیمی

 

با حیرت خیره شوم، خدایا چون  

 بر این عالم که تو خود ساخته ای

و برقدر اختران عظیم و  رعد   

 قدرت خود نمایان کرده ای

 

 بند گردان:

چه عظیمی چه عظیمی -ه ز جان و دل میسرایم گآن  

چه عظیمی چه عظیمی - ه ز جان ودل میسرایمگآن  

 

خداوند فرزند خویش ، چو فکر کنم  

از آن مرگ پریش، دریغ نداشت  

بهر من فدا گردید، که بر صلیب  

 بار گناهان ز دوشم غلطید

 

 بند گردان:

 

مسیح آید با صدای شیپور نچو  

 سوی سما شوم زین جهان دور

درودو به پایش افتم با سپاس   

گیرم آنگه همین سرود ز سر  
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تو حضور  

 

 حضور تو، همچون نسیم، میبرد مرا

 به ُعمق  تازه، از حضور، میکشد مرا

(2حضور تو، میبرد مرا )  

پُر ساز، وجودم را   

(2پُر ساز، از حضورت )  

توست، قلبم سرمست توستوجودم دست    

(2مرا آماده کن، به روحت تازه کن )  

 روح القُدوس، روح القُدوس

یک لمس تازه کن، بند هایم پاره کن   

(2برای آتشت، مرا آماده کن )  

(2روح القُدوس، جاری شو، در ما )   

 

 خداوندا تو آگاهی

 
ز اندک آرزوی من –خداوندا تو آگاهی   
و دانی جمله خوی من –شناسی بندۀ خود را   

 
تو ای نیکو شبان من –بود مهرت ز حد بیرون   
ز دانه، دانه موی من –چنین گفتی که آگاهی   

 
زمان شادی و عزت –گه فرسودگی و غم   

که باز است آن به سوی من –به درگاهت شتابانم   
 

یگانه مهربان من –در این دنیا تو را دارم   
وی منتو هستی آبر –بود فخرم همه در تو   
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 خداوند عیسی

 

روح تو جذب کرده ما را از ُکل دنیا - خداوند عیسی، عدالت ما  

با صلیب و قیام تو، شعله بر دلها - اتحاد ما، با تو چه زیبا  

 

 بند گردان:

 ای شبان اعظم گله، خداوند عیسی

 داماد پُر جالل سماوی، بهر کلیسا

 

ایم، با خون عیسیفرزندان تو گشته  - پدر از سما، حاضر در هر جا  

بهر ما گمراهان کردی فرزندت فدا - اتحاد ما، با تو چه زیبا  

 

 بند گردان:

 

حضورت بخشید شادی و مهر به کلیسا - ای روح خدا، عامل قیام  

ساکن گشته یی ای قُدوس، در قلوب ما - اتحاد ما، با تو چه زیبا  

 

 بند گردان:

 

، زینت تقواجامۀ عدالت بر ما - ای قوم خدا، عروس عیسی  

یگانگی روح باشد، سر لوحۀ ما - اتحاد ما با هم چه زیبا  
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 خدای آسمان

 

  نپدر مهربا، خدای آسمان

توی رگهای مان، نام تو میکنه  

(3روح پاک و روان )  

 

 بند گردان:

 دست بسوی تو داریم 

(3دل به تو میسپاریم )  

(2)  

 

ناجی این جهان  ، مسیح جاویدان  

توی قلبهای ما ، عشق تو میکنه  

(3دل پیر و جوان )  

 

 

 خدای عظیم

 

نمود نقشه اش را عیان - خدای عظیم بهر ما خاکیان  

فرزندش را داد به جهان - ز بهر نجات جمیع ملل  

 

 بند گردان:

آرامی و صلح بر زمین - جالل بر تو باد سرودند مالئیک  

2( ره و مقصد مؤمنین - رضامندی در بین آدمیان ) 

 

بشارت به ارض و سما - ما ُمنجیمژده تولد   

تسلی دلهای ما - عظیم خدا یپیام خوش  
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 بند گردان:

 

در طلب رهایی اند - تمامی خلقت در اندوه و آه  

ندا پی نور سماوی - شبان و مجوسیان و شمعون پیر  

 

 

 

 خداوند شبان من

 

و خداوند شبان من استه   

 محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود

 

 بند گردان:

خداوند شبان من استای   

 محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود

 تا ابد در خانه ای خداوند، ساکن خواهم بود، ساکن خواهم بود

  

سوی آبهای آرام میبرد - در مرتع های سبز میخواباند  

آه خداوند شبان من است - او جان مرا تازه گرداند  

 

 بند گردان:

 

کندبه راه راست هدایت  - جاللش بخاطر نام پر  

موت ۀحتی در وادی سای - هرگز از بدی نخواهم ترسید  

 

 بند گردان:
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با عصای آهنین تو -چون تو با منی نمی هراسم   

تسلی دارم، تسلی دارم - با قوت تو، با قدرت تو  

 

 بند گردان:

 

  سفره ای بهرم گسترانیدی - در برابر چشم دشمنان

کرده ایو جام مرا لبریز  - مرا چون مهمان پذیرفته ای  

 

بند گردان:   

 

و رحمت همه ای او یئنیکو - آه خداوند شبان من است  

آه خداوند شبان من است -همرای من است  ،همرای من است  

 

 

 

 

 خواهم با تو راه روم

  

 خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم

 ُمژدۀ خوش نجاتت را، همه جا رسانم

 

گردان: بند  

مهر تو بی همتاسلطان قلبم تویی عیسی،   

 خواهم هر روز با تو راه روم، صدایت بشنوم
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 چون اراده ات را نجویم، ببخش مرا مسیحم

 خواهم سویت شتابان دوم، با تو راه روم

 

 

 خون عیسی

 

های من  صیانمی چکد بر روی عُ  - قطره از صلیب ،خون عیسی قطره  

منرنج بی درمانی و درد های  - رنگ قرمز می زداید رنگ خشم  

 

 بند گردان:

(2هللویا ای مسیح ) ،هللویا  

 شاد شادم شاد شادم ای خدا

(2) هایم رها غم رب مرا کرده ز  

   

غم دنیای من چوب سنگین ز - خسته می کشد بر دوش خود، خسته  

تا که دانم مهر آن عیسای من - تاج خاری بر سر افسرده اش  

 

 

بند گردان:   

 

خود کردی فدا از بهر منجان  - یاد آنروزی که برروی صلیب   

عافیت پیدا کند دنیای من - رنج و زحمت را به جان بردی که تا  

 

 بند گردان:

 

و ماوای من  ُمنجیآن یگانه  - شادم آخر کز پس رنج صلیب  

های من باشد این یک اصل شادی - روز سوم قبر خود خالی نمود  
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 در انتظار تو

 

ای تو ناجی جهان -روی زمین ز آسمان   

در انتظارم بیا -ای محبوب ما  بیا  

 

 بند گردان:

بیا اُمید ما بیا -بیا مسیح ما بیا   

خدای قلبم بیا، بیا -رهرو تو ام من جانم   

 

مانئیچونکه کار از ل   -همه غرق در گناهان   

بهر عدالت بیا -همه آغشتۀ گناست   

 

 بند گردان:

 

که دارم اُمید اُقبا -گریزم از گناهم   

ای روح قُدسم بیا -را دنیائی خواهم مب  

 

 بند گردان:

 

زان نوید بخش دنیا -شبهای تار و روز ها   

خواهم جاللت بیا -جای تو خانۀ قلبم   
 "اعمانوئیل"
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 در شب تار ظلمانی

  

 بند گردان:

فرشتگان نورانی          در شب تار ظلمانی           

باشیدظاهر شدند بر شبانان               شاد باشید شاد   

نظاهر شده بر عالمیا        جهان      ُمنجیزیرا که   

 

در آخوری او خوابیده        در قنداقه ای پیچیده        

شاد باشید ،به دیدنش بشتابید                    شاد باشید  

لمیان                  آمده اکنون به جهاناع ُمنجیچون   

 

           بند گردان:

 

 مسیح عیسی از آسمان               آمده اکنون به جهان 

 زانو زنید حمدش کنید               شاد باشید شاد باشید 

 نام خدا را جالل باد                      تا ابد او خدا باد 

 

 

 در طی سفر

 

بر اوج کوهها یا دره ها ،الکمدر طی سفر در نور س  

وعده ایست عالی از بهر ما ا،مسیح ترکت نکنم گوید  

  

 بند گردان

با جاللش م،تابان در قلب - یئنور خدا ی،ئنور خدا  

ام را ُمنجیخوانم من حمد  - مسرور و شادم ،یاهللو  
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    اُمنجی ام باشد هادی مر، ها گیردم فرا چون تاریکی

   باشد هادی ام نور جهان، قلبم شادمان با حمد و ثنا

           

گردان:بند      

 

سوی آسمان باشم روان ،شادان در نوری تابانبا قلب   

باشد هادی ام نور جهان ،نا قلبم شادمانبا حمد و ث  

 

 

 در موکب ظفر

 

پیش رویم با قوت خدا -در موکب ظفر مسیح    

بین انسانهای بینوا -عطر معرفتش افشانیم   

 

:بند گردان  

با شهادت و با خون توست -ای مسیح قوت ما ز توست   

بر شیطان تسلط داده ای   -تو به ما قدرت بخشیده ای   

( 2منین  )ؤبهر م پیروزی حاضر کردی   

(  2ای مسیح در تو دارم یقین )   

 

با شادی در حضور خدا -یم سرود پیروزی ئسرا  

ما ُمنجیتا رویم نزد  -ایمان بر دنیا پیروزیم  با  

 

 بند گردان:
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چون آواز شادمانی خیزد -قلعه شیطان فرو ریزد   

ت اوح او به جربلکه با ر -نه به قوت و نه به قدرت   

  

  

 

اـــــــُدع  

 

 بند گردان:

بیا دعا بکنیم –ز صدق دل همگی رو بر دعا بکنیم   

بیا دعا بکنیم –به گمرهی و گناه همۀ ما وداع بکنیم   

 

 بند گردان:

 

ر ز نزاعکنیم حذ –کنیم ز راستی دعا را همیش برای خدا   

بیا دعا بکنیم –برای رفع گناهان خود رفاه بکنیم   

 

 بند گردان:

 

ز الفت بدهیم –بیا که راه خدا را بشارت بدهیم   

بیا دعا بکنیم –محبت مسیح ز لطفش التجاع بکنیم   

 

 بند گردان:

 

ز گناهان همه دور –ز روح قدس خدا پر شویم همی معمور   

بیا دعا بکنیم –نجات یابیم و رهی سوی خدا بکنیم   

 

 بند گردان:
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همه ز شاه و گدا –گذشت عمر رویم سوی هر دعا به خدا   

بیا دعا بکنیم –نماند هیچ چیز جز اعمال نیکو ها بکنیم   

 

 بند گردان:

 

 اعمانوئیل گفته باشیم و توکل به خدا 

بیا دعا بکنیم –حیا بکنیم کنیم صداقت و راستی همه    
 "اعمانوئیل"

 

  

 دلهای شما

 

دلهای شما پریشان نشود   

(2به خدا همیشه توکل نمایید )  

 

 بند گردان:

 عیسی سرور صلح بیا به قلب های ما

 عیسی شاه شاهان حاکم باش در این دنیا

  

 این دنیا مشکالت بسیار دارد

 اما دالور باشید عیسی پیروز شده

راهم، راستی و زندگیعیسی گفت من   

 جز به وسیله من کس به پدر نرسد

  

 بند گردان:
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 از او بخواهید، به دست می آورید

 خوشی شما کامل خواهد شد

 دوباره میاید ز آسمان به زمین

 ما را میبرد با خود تا ابد با او باشیم

 

  

جاتـراۀ ن  

 

 خدایا زندگی هم راستی راۀ نجات هستی

آب حیات هستیایمان و محبت امید ما   

 

 گنهکاران تو دارند به تو امید ای عیسی

 که باشی تو به ما ُمنجی خداوند در سما هستی

 

 شب ظلمت به ما روز شد ز نور پاک تو جانم

 که کردی تو فدا خود را به رسم حیات هستی

 

 نگردیم از ایمان خود به هر جا و دیار باشیم

 گرفتی دست مان زیرا حاکم بر کائینات هستی

 

 اعمانوئیل گفتم و رفتم ندارم ترس از ُعقبا

 که دارم بانی خود را مگر تو الجواب هستی
 "اعمانوئیل"
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دس روح القُ   

 

 روح القدس تازه کن روحم با لمس خود

 روشن کن افکار مرا با نور خود

 پر نما قلب مرا از نیکوئیت

 سیراب نما از نهر آب حیات

  

 بند گردان:

روح القدسجالل بر تو پدر بهر   

 جالل ای خداوند بهر روح پاکت

قدسلجالل بر تو پدر بهر روح ا  

 جالل بر تو ، جالل بر تو پدر

بار( 4هللویا ) ،هللویا  

 

حم با قدرتتروح القدس تازه کن رو  

م را تبدیل نما ا روح القدس زندگی  

م راُمنجیروح القدس جاری کن مهر   

 روح القدس تقدیس کن با کالمت 

  

 

القُدوس به ماروح   

 

دوس به ما قوت عطا فرماروح القُ   

 تا آنکه نور رحمتت روشن کند جان را

 این قلب جامد را بگذار و غالب آ

 بر جمله افکار بدم، نو خلقتم فرما
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 بند گردان:

 ایمان نو بخشا، شک را ببر از ما

 دلهایمان کن مشتعل، با حب بی فنا

 

 حمد از زبان من، تسبیح زیبد تو را 

 پس صرف خدمتت کنم، باقی عمرم را 

 در قوت روحت، گویم پیامت را

 جویندگان و تشنگان، یابند نجاتت را

 

 

 رهبرم اوست

 

 بند گردان:

در هر تنگی رهبرم اوست - رهبرم اوست، رهبرم اوست  

مسرورم چون رهبرم اوست - در پیروی اش امین مانم  

 

 از دل سرود حمد خوانم، آرام و شادم چون دانم

 در هر مکان در هر زمان، هادی خدا است رهبرم اوست

 

 بند گردان:

 

 گر شاخ عمرم بشکند، و غم دلم افزون شود

 طوفان عمرم چون رسد، آرامم چون رهبرم اوست

 

 بند گردان:
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له نکنم  در دست او این دست نهم، هرگز گ 

 خوشنودم چون که میدانم، قوتم اوست رهبرم اوست

 

 بند گردان:

 

من بسراید، با فیض او ظفر آیدچون عمر   

 از موج مرگ حراسم نیست، با من خداست رهبرم اوست

 

 

 

 زنگ ها فریاد کنید

 

مژدۀ در کمین است –صبح روز قیام است   

جایی به خورشید دهند –ستاره ها محو شوند   

(2)  

 

 بند گردان:

نجاتش بخوانید - زنگ ها فریاد کنید  

پیروزی از آن اوست - در عیسی شاد باشید  

 (2)  

 

شک و ترس بر طرف شد –پطُرس وارد قبر شد   

مسیح است منجی ما –ایمان آورد به قیام   

(2)  

 

 بند گردان:
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کلید شادی ما –رمز خوشبختی ما   

تنها مسیح عیسی –نوید نجات ما   

(2)  

 

 

 

  زیستن در مسیح

 

 بند گردان:

(2من می باشد )و مردن به نفع ـ  مقصدم در زندگی مسیح است  

 

که این مرا به مسیح می رساند -گفتم چرا من بترسم ز مرگ؟   

لک آسمانی است تا ابداما مُ ـ  این دنیا می گذرد مانند باد  

 بند گردان:

  

اگر تمام جهان را ببرد - برای انسان چه فایده دارد  

هرگز نتواند آن را باز یابد - اما جان خود را ببازد  

 

بند گردان:   

 

  با تمام جالل که در آینده  - درد و رنج این دنیاکل 

ابدا نیست قابل مقایسه - از خدا داده می شود به ما  

 

 بند گردان:

  

  حفظ کند آن را از دست میدهد - هر کسی که بخواهد جان خود را

فدا کند آن را نگاه می دارد -اما هر که برای مسیح جان خود را   
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رمتستایش حُ   

 

جالل و قوت  -، حرمت ستایش  

(2د )باز آن تخت نشین  و بره تا ابداال  

  

خدا جانش را در راه نجات مردم قربانی کرد  ۀبر  

، حکمت و دولت جالل و قو ت، احبالیق است که او باشد ص  

 

 

 بند گردان:

 

 لیاقت داری طومار را از پدرت بگیری مهرش باز کنی 

قربانی کردیچونکه جانت را ، لیاقت داری آن را بخوانی  

 

 

بند گردان:   

  

 به خون خود مردم را از هر ملت خریده و آزاد کرده ای 

 ایشان را مثل هدیه ای زیبا بحضور وی تقدیم کرده ای

 

بند گردان:   

 

 ایشان را به سلطنت رساندی مثل کاهنان خدای ما 

 ستایش می کنیم نام تو را خداوند ما ، خداوند ما 
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 ستایش عیسی

 

گردان:بند   

ستایشش به روز و شب دارم -نام عیسی اگر به لب دارم   

 

بر صلیبش نجات ابد دارم -چون کالم خدا به ما مانده   

 

 بند گردان:

 

در عمل زان ببین طرب دارم -آیه های کالم او خوانم   

 

 بند گردان:

 

چون که نام مسیح به رب دارم -افتخارم به زندگی ابدیست   

 

 بند گردان:

 

بهر این مردمان عجب دارم -داوری وی آید حکمت   

 

 بند گردان:

 

در ملکوت وی سبب دارم -زندگی ام چنان اُمید دهد   

 

 بند گردان:

 

جالل ذات او طلب دارم -اعمانوئیل در فراز و نشیب   
 "اعمانوئیل"
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 سر مست مسیح

 

  ز درد و سر چرا ترسم، چو سرمست مسیحم من

چرا ترسمز شیر نر ، چو آهویی مسیحم من  

 ز شیر نر چرا ترسم من

 

  بند گردان:

خداوندی ،خداوندی ،تو عیسی خداوندی  

فرعون ها چرا ترسم من ز، ی ترا دیدمیچو موسا  

ز فرعون ها چرا ترسم من، ز فرعون ها چرا ترسم  

  

ز قید و بند چه اندیشم ، من او باشد ُمنجیچو   

ز شور و شر چرا ترسم، چو شور شوق او دارم  

و شر چرا ترسم منز شور   

   

 بند گردان:

 

به مسکینی چه اندیشم، ز روحش پر شده ظرفم  

ز بی گوهر چرا ترسم ، هزاران گوهرم داده  

 ز بی گوهر چرا ترسم من

 

 بند گردان:

 

زمستان را چه اندیشم، چون او با من چنین گرم است  

ز خار و خس چرا ترسم ، چو بر بام فلک جستم  

ترسم من ز خار و خس چرا  
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 سرود آشتی )اطفال(

 

 کودکان ما چی کنیم، چی کنیم؟

(2بیا ئیم آشتی کنیم )  

 از جنگ شدیم ما خسته، ما خسته

 با محبت پیوسته، پیوسته

 

 

 بند گردان:

زان هستیم –آینده سازان هستیم   

آن هستیم –چون با خدا جان هستیم   

 قربانی ما کی شده، کی شده؟ عیسای مسیح شده

نداریم دیگر ترسی نداریم،  

آن هستیم –با صلیب روان هستیم   

 

 اکنون خوشی میکنیم، میکنیم چونکه با ایمان هستیم

 ایمان ماست خدا جان، خدا جان زینرو مهربان هستیم

 روز رستاخیز ببین، آن ببین

 طفل های مسیحیان هستیم، مان هستیم

آن هستیم –به طرف آسمان هستیم   
 "اعمانوئیل"
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 سرود تازه
 

گردان: بند  
 میسرایم، سرود تازه، در صبح تازه بهرت عیسی

 مینوازم، آهنگ نو، با قلب نو بهرت عیسی
 

 میگذارم، در مذبحت، این روح و جان و جسم خود
دوستا بریزد، از آسمان آن آتش روح القُ   

 
گردان: بند  

 
گاه، مانند آن مرد خداداخل شوم، در هجر  

 تا بشنوم، آواز تو، از بهر یک شروع نو
 

گردان: بند  
 

ی ات با لمس نویاعالم کنیم، همه باهم، نیکو  
 اعالم کنیم، کالم تو، نجات تو با مسح نو

 
گردان: بند  

 
 فریاد زنیم، فریاد شادی، بهر کار عظیم تو

 بریز عیسی، در مشک نو، شراب تازه قوت نو
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 سرود خوشی

 

 بیا که با همی سرود بخوانیم یاران

نماییم یارانسرود زندگی آغاز   

 سرود همدلی و زندگانی یاران

 به جمع خود چنان دلشاد باشیم یاران

 

 بند گردان:

 سرود از محبت، سرود از صداقت

 سرود آشنایی، سرود معرفت را

 هللویا، هللویا، هللویا

 

 به خوشی های مسیح ما شاد باشیم یاران

 به پیام نجات آغاز باشیم یاران

راستی یاران چه خوش فرموده که من راه و  

 براهش جان دهیم آزاد باشیم یاران

 

 بند گردان:

 سه خوشی را چنان تجلیل کنیم ما

 اُمید و محبت نجات بر ما

 هللویا، هللویا، هللویا

 

 از اول با مسیحا ما روانیم یاران

 راۀ صلح و صفا گزیده گانیم یاران

 به مکتب مسیح ایستاده گانیم یاران

یم یارانبشارت پیشه و دل داده گان  
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 یاران با مسیح بودن، یاران با مسیح رفتن

 چه خوش راه، چه خوش رنگ پیاپی خوانیم آهنگ
"اعمانوئیل"   

 

 

 شاد شادم

 

 بند گردان:

خداوندم! ،بهر عیسی ،سرود خوانم ،شاد شادم  

 (2)  

 

 بهر عیسی بخوانم سرود شادمانی،

باشم در جوانی گر ،گر روم سوی پیری  

در تنگیها بمانم ،ها بیاید چون جفا  

نام عیسی است درمانم چون نام او بخوانم،  

 

 بند گردان:

 

در زندانها بمانم دردها افزوده گردد،  

بهر عیسی بخوانم ،چون موت به سویم آید  

در طوفانها بمانم دشمن سنگسار نماید،  

بهر عیسی بخوانم محنت و مشقت، در  
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ادمــــــش  

 

 شادم از گناهم آزادم

(2نو را دارم )شادم حیات   

 

 روح نو در وجود من دارم از این بهر

 من فرزند خدا هستم، خدا پدر من

 من آیندۀ پُر فیض دارم ترس ندارم

 شادم، شادم، شادم

 

 

 شادی ُکنان

 

 شادی ُکنان، سرود خوانان، سپاس گویان
 به حضور عیسی می آئیم

 بر گرد او، حلقه زنیم، با دف و رقص
 نام عیسی را بر افرازیم

 
 بند گردان:

 
 او هست رهبر ما، شاه و سرور ما

 قُدوس اسرائیل است یاور ما
 ای نیکو شبانم، پادشاۀ جانم
 میخواهم تا ابد با تو بمانم
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 شادی نماییم 

 

 شادی نماییم شادی نماییم

 شادی نماییم با عیسی

 مسح نمود با روحش عیسی 

 لبریز نمود کاسه ام را

 حضورش همواره با ما 

 بخشیده نیکویی صفا

 

 

 

وندشام خدا  

 

 بند گردان:

 گر چه ما را نیست الیق خوردن شام خدا

 چونکه سر تا پا گناه آلود هستیم ای خدا

 

 ما اگر ایمان داریم بر صلیب مسیحا

 چون ببخشد در صلیبش هر گناهی را خدا

 

 بند گردان:

 

 خوردن پارۀ نان بر یاد جسم او بود

اری عیسینوشیدن شربت همانا خون ج  

 

 بند گردان:
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 ما همه دانیم که عیسی بهر ما صلیب شده

 تا که بخشد این گناهان را صلیب وی بها

 

 بند گردان:

 

 از ازل وعدۀ خدا بهر نجات ما بوده

 تا به ایمان آوردن از چنگ گناهان رها

 

 بند گردان:

 

 توبه کشید ای گناهکار ای انسان زبون

را رهانیست راهی جز توبه هیچ گناهکار   
 "اعمانوئیل"

 

 

 

 شبان نیکو

 

 بند گردان:

ما گوسفندان مرتع تو ، ی شبان نیکو بیاآه ا  

ما را تو شبانی بنما ! تکرار، ما را ببر نزد چشمه ها  

  

گردان بودم ردر بیابان س، گمراهی من بودم گوسفند  

به سویت شتابان دویدم ! تکرار، آنگه صدایت بشنیدم  

 

دان:ربند گ   
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  از هیچ چیز و هیچکس نترسم، در حضور تو شادمزین پس 

مرا از خطر می رهانی! تکرار، چون تو عیسی شبان منی  

 

 

 شکر بر نام عیسی

 

 عیسی مسیح، شاه شاهان

 رب االرباب، سرور ما

 عمانوئیل، خدا با ما

 شایستۀ، پرستش ها

 

 بند گردان:

 

(3شکر بر نام عیسی )  

 جالل بر نام عیسی

(2)  

 

او زنده استمسیح عیسی،   

 خدای ما، ُمنجی ماست

 قیام کرد او، از مردگان

 قبر خالیست، پیروزیم ما
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 شکر گذاری )اطفال(

 

 بند گردان:

 

 شکر بر خدای ما خونش ریخت برای ما

 شاد باشید غم مخورید صلیبش بقای ما

 

 خدای مهربان داریم، همۀ ما ایمان داریم

داریمناجی ما عادل است، چون به او ایمان   

 

گردان: بند  

 

 از گله ما دور نریم، تابع چوپان باشیم

 ما کودکان به فرمان، زانکه ما چوپان داریم
 "اعمانوئیل"

 

 

 

قم منعاش    

 

از کس ترسی ندارم, عیسی مسیح را دارم  

گشتمیک عمر که در بدر دنبال او می  

خدای روی زمینی ،تو شاه آسمانی  

آخرینی پناۀ ،برای قلب خسته  

 

درد ها دوا نمیشه ،شفا نمیشهبی تو   

از تو جدا نمیشه ،دل ها تا دنیا دنیاست  
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 بند گردان:

خدای من تویی تو ،قم منعاش    

من تویی تو  ناجی ،قم منعاش     

قم منای که بی تو شفیع پیدا نمیشه عاش    

 (2)  

 

خدای زنده هستی ،تو پسر خدایی  

تو خالق ما هستی هستی، تو راه و راستی  

پناه بی کسانی ،جهانیتو نور این   

امید آخرینی ،برای دل شکسته  

 

درد ها دوا نمیشه ،بی تو شفا نمیشه  

از تو جدا نمیشه ،دلها تا دنیا دنیاست  

 

 

 

مانوئیلع   

 

 با شادی و حمد و پرستش به پیش رویم 

 با لشکر آسمانی هم صدا شویم

، ای خالق دنیامانوئیلع  

، قوت عیان فرمامانوئیلع  

قادر یکتا، ای مانوئیلع  

عیسی (3) مانوئیلع  
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 با فیض عیسی پیروز گشته ایم بر دنیا

 با نام عیسی فرو میریزیم قلعه ها

، ای فاتح دنیامانوئیلع  

، فیضت فزون فرمامانوئیلع  

، از بهر کلیسامانوئیلع  

عیسی (3) مانوئیلع  

 

 با لشکر آسمانی هم صدا شویم

 هاویه را غارت کنیم در نام عیسی

ای فدیه دنیا ،مانوئیلع   

، رحمت عطا فرمامانوئیلع  

، بر مردم دنیامانوئیلع  

(عیسی3) مانوئیلع  

 

 

 عیسی آمده

 

 بند گردان:

(2در درون جان ما غوغاست )  

 صد هزارن مژده بر دلهاست

(3عیسی آمده )   

 

(2از نسیم این پیام آسمانی روز و شب )  

 اشک شادی در دلم دریاست

(3عیسی آمده )  

 

 بند گردان:
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(2این حدیث سوسن است و این حدیث یاسمن )  

صحرا است ۀاین حدیث الل  

(3عیسی آمده )  

 

 

 عیسی است پناه مرا

 

 بند گردان: 

صخرۀ محکم مرا –عیسی است پناه مرا   

(2گر طوفان آید هر جا ) –لنگر اندازم در او   

 

از چیست مصیبت همراه  –در این سفر دنیا   

شکست زور طوفان را –عیسی با یک کلمه اش   

 

 بند گردان:

 

گر آید رنج بر سرم –در مصیبت و الم   

گوید او است رهبرم –آنگه کالمش مرا   

 

 بند گردان:

 

رسم به دریا کنار –این است مرا بس یقین   

یابم من او را دیدار –در ساحل جنت اش   
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 عیسی در صلیب

 

 بند گردان:

در صلیب از بهر من از بهر تو  عیسی بمرده  

 درد عظیمش شد نصیب از بهر من از بهر تو

  

 جو های خون گشته روان روی صلیبش آنزمان

 مرگ و گناه رفت از میان با خون عیسی مسیح

 

 بند گردان:

 

 شد کشته عیسی در صلیب شد پاره جسمش در صلیب

 یافتم نجات یابید نجات از خون عیسی مسیح 
 "اعمانوئیل"

 

 

عیسی ،عیسی  

 

تو را می پرستیم عیسی، ای کالم خدا ،عیسی  

ما تو را ما دوست داریم ُمنجیعیسی، ای  ،عیسی  

 

 بند گردان:

را ببینیم تمی خواهیم جالل  

 می خواهیم محبت را بدانیم

 می خواهیم قدرت را بداریم 

 دولت تو در اینجا بیاید!
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عیسی ای خالق دنیا ما را پیدا کردی ،عیسی  

ما را آزاد ساختی عیسی، ای نور دنیا، عیسی  

 

 بند گردان:

 

تو ما را دوست داری عیسی، ای پسر خدا ،عیسی  

یما را نجات داد عیسی، ای بره خدا ،عیسی  

 

 

 عیسی مسیح

 

(2کیست بما خداوند، کیست حامی مایان )  

 سرور شاهان، ناجی جهان نامش بگوییم

(3عیسای مسیح )  

 

بر هر دو دنیاغالب بر پیروزی ها، حاکم   

 محو گناهان، روشنی مان جالل بر تو باد

(3عیسای مسیح )  

 

 در کالم رهبر ما، صلیبش از بهر ما

 ما قدر دانیم او را میستانیم، شاکریم ما از

(3عیسای مسیح )  

 

 ما جوانان در مسیح، نوزادگان در مسیح

 پیروزی ما، ایستادگی ما ایمان ما در

(3عیسای مسیح )  
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 ما مسیحیان دنیا، از گناهیم مبرا

 ما مددگاریم بی خس و خاریم ما پیروان

(3عیسای مسیح )  

 

 خدمت گارانیم ما، قوی در گامیم ما

 شادی کنیم ما، رستگارانیم خوت ما چون

(3عیسای مسیح )  
 "اعمانوئیل"

 

 

، ای خداوندمسیحعیسی   

 

()ای خداوند، ای مسیح، دممن در قلب خود بر تو گشو  

()ای خداوند، ای مسیح، جودمروح تو گشته این و پر ز  

()ای خداوند، ای مسیح ،من که آن بره گمگشته بودم   

()ای خداوند،  ای مسیح ،ره ز الطاف تو پیدا نمودم  

  

  :بند گردان

  

ای خداوند ای مسیح ، عیسی مسیح  

ای خداوند ای مسیح، پروردگار  

 (2)  

 

(   خداوند، ای مسیح)ای ، تو گناه مرا بر جان خریدی   

)ای خداوند، ای مسیح(، شیدیبا صلیبی که بر دوشت ک     

(   )ای خداوند، ای مسیح، بند شیطان ز پای من بریدی      

(  )ای خداوند، ای مسیحی، وح خود را به جان من دمیدر    
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 عیسی ُمنجی من

 

 عیسی ُمنجی من شبان نیکوی من

(2حافظ جان من تویی غمخوار من )  

 

 بند گردان:

 

 تویی یاور من، تو مددگار من

(2تویی آن صخرۀ استوار من )  

 

 تو فروغ جهان، آب و حیات زمان

(2تو ازلی هستی ابدی جاویدان )  

 

 

 عیسی یار مهربان

 

یار مهربان، ُمنجی و آرام جان عیسی  

 هر دم از دستهای او، سر زد بس کار نیکو

 

 بند گردان:

اسیران را کرد آزاد –بیماران را شفا داد   

خستگان را آرامش –بچه ها را نوازش   

 

 با دست خود کرد او، پای کسان شستشو

 دست افتادگان را، بگرفت و داشت بر پا
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 بند گردان:

 

 تو این دستهای مرا، قوت بده ای خدا

 تا چون دو دست عیسی، خدمت کند به دنیا

 

 بند گردان:

 

 ما را آزاد گردان، آرام و شاد گردان

 تا که کنیم ای خدا، از دل پرستش تو را

 

 

 

 ُغسل تعمید

 

یاریم یار مسیح –ُغسل تعمید گرفتیم ای خدا   

یاریم یار مسیح -دل ما پاک شده و بی ریا    

یاریم یار مسیح –همه جمع ایم کجا تا به کجا   

یاریم یار مسیح -غربی و شرقی همه تا انتها    

 

 بند گردان:

شد گرفتار مسیح - دیدار مسیح دل به - یاریم یار مسیح  

 

به مسیحا مانده است –ُغسل تعمید ز یحیی مانده است   

به همۀ ما مانده است –بشارت آنچه به عیسی مانده است   

بهر جهان مانده است –نیت پاکی گناهان مانده است   

کار یزدان مانده است –صلیب وی فخر مایان مانده است   
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 بند گردان:

 

با مروت کرده ایم –حت کرده ایم امروز چو عزم مسی  

با صداقت کرده ایم –قصد پاکی و عدالت کرده ایم   

چونکه نیت کرده ایم –شیطانی رضالت کرده ایم محوه   

با شفقت کرده ایم  –قصد محبت مسیحت کرده ایم   
 "اعمانوئیل"

 

 

 قدرتت را نشان ده

 

قدرتت را نشان ده نشان ده نشان ده   

(2خداوند )قدرتت را نشان ده ای   

 

 بند گردان:

ما فرزندان نور تو بتابانـ  بگذار یک نشان خود را در میان  

  رحمت تو اکنون اینجا ببارانـ  همچون نیز سیالب قدرت و باران

 

جاللت را نشان ده نشان ده نشان ده    

( 2جاللت را نشان ده ای خداوند )   

 

 بند گردان:

 

 حکمتت را نشان ده نشان ده نشان ده

(2حکمتت را نشان ده ای خداوند )  

 

 بند گردان:



 جالل بر خداوند ما عیسای مسیح
 

 Page 77 تهیه و ترتیب: کلیسای افغان دهلی جدید
 

 رحمتت را نشان ده نشان ده نشان ده

(2رحمتت را نشان ده ای خداوند )  

 

 

 

 قُدوس، قُدوس

 

دوس قُ  ،دوسقُ  ،دوسقُ   

طلقخداوند خدای قادر مُ   

 که بود و است و می آید 

 بود پر از جاللت آسمان و زمین

 

سزاوار ،سزاوار ،سزاوار   

خدا ۀبرسزاوار ای   

 که خون خود را فدا کردی

 از همه قومهای جهان مردم را خریدی

 

 

سزاوار برکت، سزاوار حرمت   

 سزاوار جالل، سزاوار قدرت

 سزاوار پرستش، سزاوار ستایش

 سزاوار حمد و تمجید، سزاوار شکرگزاری

 

سزاوار تمام دلم سزاوار تمام جانم   

 سزاوار تمام فکرم سزاوار تمام قدرتم
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شاد است قلبم  

 

 قلبم شاد است چون با عیسی راه روم

 بر نامش جالل باد چون با وی همی روم

 قلبم شاد است چون با عیسی راه روم

 هر روزه با خداوند راه روم

  

:بند گردان  

 هللویا با خداوند راه روم

 بر نامش جالل باد چون با وی همی روم

 هللویا با خداوند راه روم

روم هر روزه با خداوند راه  

  

  

 شیطان مغلوب چون با عیسی راه روم

 بر نامش جالل باد چون با وی همی روم

عیسی راه روم شیطان مغلوب چون با  

 هر روزه با خداوند راه روم

  

 بند گردان:

 

عیسی راه روم ترس ندارم چون با  

 بر نامش جالل باد چون با وی همی روم

 ترس ندارم چون با عیسی راه روم 

خداوند راه رومهر روزه با   
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 قوت افزا

 

 ای خدای من نگاۀ ما به راهت فزون باد

 چون که تو قوت افزای منی 

 

 ای چوپان من رمۀ تو در انتظارت باد

 چونکه تو رهبر و پیشوای منی

 

 ای عیسی من صلیب تو همی رهتازم باد

 چون که تو محو گناه های منی 

 

 ای خدای من د ر  کالمت پیشتازم باد

درت اُقبای منیهر قدم ق  

 

ۀ رویا تویی شگوفۀ دلها توئیآین  

 مائیم روان به سوی تو بر همۀ ما عیسی تویی

 

 عیسی شاۀ شاهان، عیسی ناجی دنیا

عیسی ناجی دنیا، عیسی ناجی دنیا    
 "اعمانوئیل"
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 قوت و جالل

 

(3قوت و جالل حمد و سپاس )  

خدای آسمانی ،تسبیحت خوانیم  

ُمطلق، نامت مبارکخدای قدیر، قادر   

سلطنت می کند - هللویا چون خداوند ما مسیحا  

 

 

کی خداوند ماست   

 

 کی خداوند ماست

 عیسی خداوند ماست

 کی نجات بخش ماست

 عیسی نجات بخش ماست

(2)  

 

ادشاه هستیپتو در بین ما هستی، تو   

 تو چشمه ای خرسندی، تو زنده هستی

(2)  

 

 عیسی خداوند نجات قلبم

راه مایانشاه شاهان،   

(2)  
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 کیست خداوند ما

 

 کیست خداوند ما    )عیسی مسیح(

)عیسی مسیح(   کیست پادشاه ما    

)عیسی مسیح(     رهاننده ما         

)عیسی مسیح(    لجای ما    تنها مُ   

)عیسی مسیح( کیست نور این عالم  

)عیسی مسیح(  کیست کاهن اعظم   

)عیسی مسیح(   خورشید عدالت      

)عیسی مسیح(     نهایت و غایت     

 

 بند گردان:

 عیسی مسیح اکنون میان ماست 

 خداوند و سلطان و شاه ماست

 عیسی مسیح اکنون میان ماست 

 او سرور و رهبر و شاه ماست

 

)عیسی مسیح( کیست در دلهای ما   

 کیست آرامی ما      )عیسی مسیح(

 ساکن در قلب ما      )عیسی مسیح(

)عیسی مسیح(   راه  او راه ما        

)عیسی مسیح(  دکیست او که باز آی  

)عیسی مسیح(   به زودی میاید      

)عیسی مسیح(  ما را با خود برد    

)عیسی مسیح(  به آغوش پدر       
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 گر چه انجیر

 

هللویا - گرچه انجیر شگوفه نیاورد   هللو  

هللویا –میوه در موها یافت نشود      هللو   

 

 بند گردان:

هللویا -هللو ،هللویا ،هللویا، هللویا  

 

هللویا - هللو زیتون ضایع گرددگر حاصل   

هللویا -هللو       مزرعه ها آذوقه ندهند      

 

بند گردان:   

 

هللویا -گله ها از آغل منقطع شود      هللو   

هللویا -د      هللو نرمه ها در طویله ها نباش  

 

 بند گردان:

 

هللویا -هللو  مان خواهم بوددلیکن من در خدا شا  

هللویا -هللو    در خدای خود وجد خواهم نمود     

 

 

 گرسنۀ حضور تو

 

(2تشنۀ جاللت من ) - گرسنۀ حضور تو من  

(2عیسی نزد من ) - بیا، بیا، بیا  

(2پُر ساز وجود من ) - داخل شو به قلب من  
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یم هللویاگو  

 

حمدش هللویایم هللویا شکرش هللویا گو  

 

 بند گردان:

(2ستایش کنم نام عیسی را )  

 

 نجات داده است مرا بخشیده گناهم را از روح پر کرده مرا

 

 بند گردان:

 

من عیسی را دوست  ،عیسی مرا دوست دارد ،دوست دارم من عیسی را

 دارم

 

 

 ما عسکر عیسی

 

، ثابتیم اندر راه خودما عسکر عیسی مسیح  

میگذریم از سر های خودما در راه انجیل وی،   

 

 بند گردان:

 

 عیسی بود افسر ما، در راۀ حق رهبر ما

 چون افسران مقتدر، باشد همیش بر سر ما

 

 اندر راه ایمان خود، نمیترسیم از جان خود

 عدالت است ذره ما، سپر سازیم ایمان خود
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 بند گردان:

 

 کمک کنیم انسان را، شکست دهیم شیطان را

ماست، فتح کنیم میدان راشمشیر روح شمشیر   

 

 بند گردان:

 

 اندر راه پیکار ما، باشد خداوند یار ما

 روح القُدس آمد کنون، که باشد مددگار ما

 

  

 

 ُمحبت

 

 ما جوانان دنیا هم با خداییم 

د جنگ محبت خواهیموحدت ما ض   

 

 صلیب در پیشرو ایمان به مسیح هستیم

 همه مسیحی هستیم

کی هستیمیاجک اُزبک و هزاره افغان و ت  

 همه مسیحی هستیم

 گناهکاریم ولی از خدا راضی هستیم

 همه مسیحی هستیم

 وعدۀ کالم خدا را متقی هستیم

 همه مسیحی هستیم
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 بند گردان: 

 

 بدخشان و کنر هرات از غزنی هستیم

 همه مسیحی هستیم

 گمراهی دور کنیم از دنیا غنی هستیم

 همه مسیحی هستیم

جمعی هستیمُمنجی ما، قوت ما خاطر   

 همه مسیحی هستیم

 شرقی و غربی از شمال و جنوبی هستیم

 همه مسیحی هستیم
 "اعمانوئیل"

 

 

ر جاللحبتت پُ مُ   

 

محبتت پر جالل ،محبتت پر جالل  

 من که یک مرده بودم تو دادی بر من جان

 

 بند گردان:

(2پس چرا ترا جالل نتم من )  

 جالل باد جالل باد

(2باد )شه جالل یمعیسی مسیح را ه  

 

 من که یک بدرنگ بودم قلبم خالی بود

 به خونت پاک کردی تا که یابم من نجات

 

 بند گردان: 
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 زندگی پر از خوشی زندگی ابدی

 تو دادی به ما عیسی، چرا که ما را دوست داری

 

 

 ُمحبت دل

 

 بند گردان:

 ُمحبت دلم به سوی اوست 

 ذهنم هر دم خیال خوی اوست

دهدصلیب وی چنان اُمید   

 از هر که دارد ایمان ناجی همه روی اوست

 

 به قلبم باشد ایمان مسیحا

 به ذهنم باشد افکار مسیحا

 گناهکارم ولی نمی هراسم

 که ناجی همه باشد مسیحا

 

 بند گردان:

 

 خونش قربانی نام مسیحا

 راهش افکار و اعمال مسیحا

 بگویید به مسیح های دو عالم

 که ناجی ما شده نام مسیحا

 

گردان:بند   
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 سراسر زندگی فسق و فساد است

 بیخبر از عدالت و جواب است

 اگر گوئید اگر خاموش باشید

 برای ما مسیحا چون حیات است

 

 بند گردان:

 

 ایمانداران همه دلشاد باشید

 به جور دون همه آگاه باشید

 ز نیرنگ حریف باشید خبر دار 

 شب و روز با مسیح شاداب باشید
 "اعمانوئیل"

 

 

مسیح خداوند    

 

که کرد جان خود را فدای من و تو  - مسیح خداوند، خدای من و تو   

او را می پرستیم ز دل صادقانه - شده  زنده حاال برای من و تو  

او را می پرستیم ز روح جاویدانه - او را می پرستیم ز جان بی بهانه  

 

:بند گردان  

 مسیح خواهش ما، مسیح حاجت ما 

 مسیح مثل خواب و نفس عادت ما 

بار( 2)  
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همیشه به ما مونس و همدم  - چون بر زخم دل های ما مرحم است او

  است او

  او همچون حقیقت به دل ها نشسته - او عطر نفیس گل مریم است او

او در دیده و دل چه زیبا نشسته  - او بر پیکر شعر و فریاد نشسته  

 

 

بند گردان:   

 

سفید کرده روز سیاهی من و تو - گناه من و تو به خونش زدوده  

گی حاصل مامسیح از همه زند - بود بعد از این او گواهی من و تو  

بود مهر او بعد از این در دل ما  - مسیح چاره ساز همه مشکل ما  

  

  

 منتظر آمدن

 

 گلها بیشمار به گلزار آشنای ما میاید

 ما منتظر آمدنش

چونکه عیسی میایدوحشت روی جهان بین دان،   

 ما منتظر آمدنش

 

 به انتظارش جهانیان است، عیسی گویا همه حیرانند

 به معجزه های که کردست همه حیران گشتند 

 ما منتظر آمدنش

 

 به پیشگویی های تاریخی، همه باور دارند

 شایق دیدن او بهر اهل داود حیرانند

 ما منتظر آمدنش
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دانی آخر زمان میگن نزدیک است، عالیمش  

میگمراهی در جهان بسیار است همگی می دان  

یشم میرانمشرارت پیشه چو شیطان است از خو  

 تو شاهزادۀ باغ پادشاهی ما منتظر آمدنش
 "اعمانوئیل"

 

 

 میرسد نوید

 

 بند گردان:

جان و دل مهیا کن، ی رسد نوید ای دوستم  

فیض حق تماشا کن ،ی خوان تو زانو زنپا  

  

با ادب بیا نزدیک  ،ت شده تاریکدل گر  

قلب را مصفا کن، ین ساغرا نوش کن از  

 

بند گردان:   

  

معنی محبت بین ،سیح است اینفدیه م  

نزد او تو افشا کن، پنهان را راز های  

 

 بند گردان:

 

این ندا به گوش آید ، لک سروش آیداز ف  

یاد خون عیسی کن، ربانی ءدر عشا  

  



 جالل بر خداوند ما عیسای مسیح
 

 Page 90 تهیه و ترتیب: کلیسای افغان دهلی جدید
 

 بند گردان:

  

فدیه به گناهت داد ، تن به راهت داد جان و  

کن خداترک ما سوی  ،ه او پناهت دادزآنک  

  

 بند گردان:

 

هست  منزل آماده ، به ما مژدهداده او    

میل سوی باال کن ،ست شوی از پستید  

 

 

نام عیسی   

 

 عیسی مسیح، شاه شاهان

 رب االرباب، سرور ما

 عمانوییل، خدا با ما

 شایستۀ، پرستش ها

 

 بند گردان:

(3عیسی )شکر بر نام   

 جالل بر نام عیسی

(2)  

 

 مسیح عیسی، او زنده است

 خدای ما، ُمنجی ماست

 قیام کرد او، از مردگان

 قبر خالیست، پیروزیم ما
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 نام مسیح

 

 بند گردان:

 نامت همیش مسیح بود روی زبان ما

 باشد پیام تو مسیحا روح و جان ما

 

 از حرف لوح خبر نبودیم جمع ما ولی

نجات از برای ماآورد مسیح پیام   

 

 بند گردان:

 

 پیام تو اُمید و نجات و محبت است

 ما راهیان تو مسیح ورد زبان ما

 

 بند گردان:

 

 تو بهر توده های عظیم جهانیان

 رفتی سر صلیب و تمام شد جهان ما

 

 بند گردان:

 

 نی قومیت نه رنگ نباشد به نزد ما

 ما پیروان تو صلح باشد مرام ما
 "اعمانوئیل"
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 نور جهان   

  

 نور جهان به تاریکی آمدی، چشم  هایم را گشادی 

در دل نگه میدارم تو امید حیاتم زیباگیت را  

 

 

 بند گردان:

میگویم عیسی خدای من - را میپرستم، تو را سجده کنم تو  

ه عجایب محبت توچ - تو شیرین جانمی، الیق جاللی  

 

ستایش کرده، با حشمت در آسمان اناز ابتدا شاه  

نی به زمین آمدی مثل انسان شدیتدر فرو  

 

 بند گردان:

 

(2) گناه هایم را بخشیدی، برای من قربان شدی  

 

 

  شکستهوقتی دل

 

در ظلمت گناه گمگشته - وقتی دل شکسته گرانبار و خسته  

وز آنجا تابید نور ایمان - به پای صلیبش افتادم پشیمان  

 

 بند گردان:

رهانید ،مرا از گناهان رهانید - مسیحا نورت بر من تابید ،مسیحا  

مرا بخشید شادی و حیات - مسیحا نگاهت آن مهر و صفایت  
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تا بار گناهم شد آشکار - گرچه مسکین و کور, لیکن پر از غرور  

آنجا از ظلمت کرد آزادم - آنگه من به پای آن مصلوب افتادم  

 

 بند گردان:

  

عیسی در قلبمطلوع کرده  - حال ظلمت رخت بسته بندهایم گسسته  

نجاتم ز فیض و رحم توست - مسیحا نگاهم به نور رویی توست  

 

 

 وقتی غم این زندگی

 

پریشانم کند ،وقتی غم این زندگی  

(تکرار)روحش شادم کند ، دعا کنم نزد خدا  

 

 بار قلبم فرو ریزد، روحم سرود خواند!

(تکرار)در گوش من آید ، چون آواز شیرین او  

 

روحم بال گیرد.آنگه ابر تیره رود؛   

(تکرار)دور از هر غم و درد  همچون عقاب پرواز کنم،  

 

 

 هدیۀ زیبا

 

 هدیۀ زیبایتان نیت پُر صفایتان

 ده یک تان بسپارید اینست فرض از برایتان
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 پُت و پنهانی گذارید به خدایتان بسپارید

 برکت او را همی خدا میدهد ز آسمان

 

ما ضروری فرض عین ما این هدیه باشد د ین  

 دست چپ و راست منگر بهر آبروی همه گان

 

 گر تو از روی لطف دهی هدیۀ خود درست دهی

 نه تظاهر که میدهد روی سرک به غریبان

 

 خدا از قلب تو داند اجرش را نیز بستاند 

 این د ین تو بود امروز راحت فردای جانت
 "اعمانوئیل"

 

 

 هست و نیست این جهان

 

( 2ت این جهان در دست خداست ) هست و نیس  

(2روشنی بخش جهان نور مسیحاست )  

 

:بند گردان  

(2میسرایم بهر او با سرود و ساز )  

(2بیایید با هم باشیم دایم هم آواز)  

  

(2ست )ا مسیح شادی بخش دل ما گفتار  

(2ست )ح امسی رهنمون راه ما کردار  

 

 بند گردان:
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(2)حمدش بر زبان آریم چون پناه ماست   

(2خطا و گناه ماست ) یئبخشاینده   

 

 

هستی من فدای تو                

        

 بند گردان:

قلب من است جای تو، هستی من فدای تو   

وراحت من رضای ت، می شنوم ندای تو  

    

خون تو شد برای من، جسم تو شد غذای من  

وراحت من رضای ت، شربت بی بهای من  

 

 بند گردان:

 

لیک شدی فدای من، منمزد گنه سزای   

    توراحت من رضای ، من خدای من ُمنجی

 

 بند گردان:

 

رنج من و شفای تو، درد من و دوای تو  

راحت من رضای تو ، دین من و ادای تو  

 

 بند گردان:

 

 خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من

عشق تو سر نوشت من، راحت من رضای تو   
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 هللویا ای مسیح

 

 بند گردان:

هللویا، هللویا ای مسیح هللویا،  

 ُمنجی همه جهانی پادشاهی ای مسیح

(2)  

 

(2حمد تو گویم همیشه با دل و با روح و جان )  

(2با تو در امن و امانم ای شبانان مهربان )  

 

 بند گردان:

 

(2چون دراز است دست من به سوی عیسی مسیح )  

(2بی نیاز شده دلم در این دنیا از هر کسی )  

 

 

عیسیهللویا حیات   

 

 بند گردان:

(2هللویا حیات عیسی افزون در ما ) ،هللویا  

 

(2مسیح است نورم مسیح حیاتم راه و راستی و نجاتم )  

  

 بند گردان:

 

(2بیایید فیضش را بسراییم از جان و دل سرود بخوانیم )  
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 بند گردان:

 

(2و آن خداوند را ) ُمنجیاعالم نماییم فیض عیسی را آن    

(2) جاللت میدهیم ای عیسی - پادشاهیتو پر جاللی تو   

 

 

 همراه با مسیح

 

با مسیحا میروم –شب که در تاریکی ظلمت من به هر جا میروم   

با مسیحا میروم –در به در از وطنم من به هر دنیا میروم   

با مسیحا میروم –خبرم نیست مرا اینکه به کجا میروم   

با مسیحا میروم –لحظه به لحظه به اُمید تو خدا میروم   

 

 بند گردان:

 

بخت و اقبالم تویی –اُمید و هستی و زندگی و جاللم تویی   

قوت حالم تویی –فکر فردا که ندارم زیرا که بارم تویی   

فکر و خیالم تویی –غم نانم به سرم نیست چونکه سوالم تویی   

پ ر و هم بالم تویی –هیچ مکتب نشناسم زانکه اعمالم تویی   

 

 

فکر تو درمان من –از کنار گله ها دور شوم چوپان من   

امر تو پیمان من –همه جا ناظر و رهبرم تویی جانان من   

فیض تو در شان من –روح قُدست گر به من باشد بر  دیوان من   

صلیبت ایمان من –وعدۀ محو گناهان را تویی در جان من   
 "اعمانوئیل"
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