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بشنو ای ...

هس
من تم يهوه ،خدا ی تو ،تو را خدا يان ديگر غير از من نباشد.
مح ّ
ب
ن
اينك خدا وند خدای خود را هب همه دل و تمامي نفس و تمامي فكر خود ت ما.
مح ّ
مث
ب
ن
و همساهي خود را ل خود ت ما.

تس
هب مزامير و بيحات و سروداهی روحاني و با فيض رد دلهای
بس
خود خدا را راديي " .کولسيان " 3:61

مقدمه
امروز ایرانیان مسیحی تقریباً در تمام جهان پراکندهاندد و ـددف ضدید وداوندد،

تعداد مشارکتها و کلیسداها ننهدا هدر روز اضد ونتدر مدیشددد .سدراییدن
سرودها روحانی همیشف یکی از ارکان اصلی پرستش این ایمانداران ـددده و

میـاشد ولی متأسفانف ـف علت در دسترس نبددن سدرودنامة اصدی و جدامو و
نشنا کف حاو همان سرودها لطیف و مدزون ـاشد ،ـسیار از ایدن سسدمت

مهم عبادت مسیحی ـیـهره ماندهاند .همانگدنف کف یاد دارید کلیسا مدادر
ما در ایران از همان ـدو تأسیس ،اهمیت واصدی ـدرا سدراییدن سدرودها

روحانی سائ ـدده و ایمانداران ـا ذوسی چدن اسقف دهقانی تفتی ،اسقف هایک
هدسپیان مهر ،دکتر سعیدوان کردستانی ،نسا منتظمی ،دکتر نریدانپدر ،سد ا

ایروانی و  ...نی نهنگسازانی مانند ایرج امینی ،ویرا اردلی ،نددرمن شدارو و ...
زیباترین نغمات و سرودها را ـرا ما ـفیادگار گذاشتفاند.

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

ارزندها است ـلدکف از نظر ـیان و پیامها روحانی کف منطبق ـر کالم وددا و

حکمت الهی و سنتها مدرد سبددل کلیسدا هسدتند ،کتداـی ـسدیار نمدزندده

میـاشد .و ایندک گ یددها از سدرودها روحدانی تقددیم شدما مدیشددد؛ از
همکداران و ودمتگ اران ـفواطر تهیة ایدن سدرودنامف سپاسدگ ار نمددده و
دعدا ما این است کف این سرودها روحدانی ـاعث ـرکدت همدة ایماندداران

ـاشد.

انتشارات ندر جهان

دعای رباني
ا پددر مددا کددف در نسددمانی ،نددام تددد مقدددس
ـدداد ،ملکدددت تددد ـیایددد .ارادة تددد چنانکددف در
نسمان است ـدر زمدین نید کدرده شددد .ندان
کفاف ما را امدروز ـدف مدا ـدده و سدر هدا
ما را ـبخش چنانکدف مدا نید سرردداران وددد
را مددیـخشددیم و مددا را در نزمددایش میدداور
ـلکدددف از شدددریر مدددا را رهدددایی ده .زیدددرا
ملکدددت و سدددت و جددالل تددا اـدددا ـاد از نن
تدست.

نمین

ااقتعدانهم رسوالن

من ایمان دارم ـف ودا پدر سادر مطلق ،والق نسمان

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

واسطة روحالقدس در رحم سرار گرضت و از مریم ـاکره
متدلد شد و در حکدمت پنطیدس پیالطدس الم کشید و
مصلدب شده ـمرد و مدضدن گردید و ـف عالم ارواح ن ول

کرد و در روز سدم از مردگان ـرواست .ـف نسمان صعدد
نمدده و ـف دست راست ودا

پدر سادر مطلق نشستف

است و از ننجا وداهد نمد تا زندگان و مردگان را داور

نماید و من ایمان دارم ـف روحالقدس و ـف کلیسا مقدس
جامو و ـف شراکت مقدسین و ـف نمرزش گناهان و ـف

سیامت اـدان و ـف حیات جاودان.

نمین

فهرست الفبایی
شماره سرود

مصرع اول

الف

آتشی در قلبم برافروز
آرامش و شادی یافتهام
آرامی دلهایی سازندة
آری ترک کردی بهرم
آزاد شدم با خون او
آزادم کرد ،آزادم کرد
آسمان گوید جالل
آمد مسیح اندر جهان
آه ای شبان نیکو بیا
آه چه زیباست که شوند جمع
آه چه ظلمتی تسخیر
آه خداوند شبان من است
آیا از بهر عمر پرطوفان
از این دنیای مغموم و فانی
از بهر تسبیح حق
از جان و دل خواهم ترا
از دل سرود حمد خوانم
از دل و جان نبرد کنیم
از سوی مشرق ما سه شه
از سه اقنوم یکی آنکه
از شرق مائیم پادشاهان
از مهر مسیح جدا نشوم
اعتماد بر عیسی نیکوست
اکنون آمدهایم به حضورت

307
733
357
828
333
830
338
70
833
389
33
368
767
753
33
877
822
836
65
67
75
375
860
758

مصرع اول
اکنون در نور سالکم

شماره سرود
852

اگر این دنیا همیشه

763

اگر روز من ،اگر شب من

396

اگر شادمان هستی
اگر عیسی هزاران بار دیگر
امروز برخاست مسیحا
امروز چه روزیست روز شادی
امروز مسیح منجی بشر
امشب چه فرخنده شبی
امید شادی بخشی است آن
اندر این جهان مملو از گناه
او خداست ،او خداست
او شبان نیکویم است
او قادر است ،او حاکم است
اوست خدای قادر
ای اورشلیم ای شهر سماوی
ای آسمان بگشای در
ای آفرینندة روان
ای آنکه بر مسیحید مؤمنان
ای برادر ،ای خواهرم
ای برادران من خوشی دل من
ای بیتلحم از قدر تو کاهیده
ای تمامی روی زمین
ای تمامی زمین خداوند را آواز
ای تمامی زمین خداوند را
ای چشمة جود ای پدر

362
58
29
733
73
37
303
723
302
833
333
333
336
28
388
390
373
339
72
753
370
393
37

شماره سرود
مصرع اول
805
ای خالق ارض و سما
836
ای خدا طالب بیداریم
373
ای خداوند پری تو را خواهیم
857
ای خداوند تویی منشاء حیات
333
ای خداوند حمدت سراییم
708
ای خداوند قوت من تو را
823
ای خداوند مهربان مسیح
807
ای خداوند و معبود من
779
ای خداوند ،وعدههای تو
885
ای دوست بیا راحت این قلب
389
ای روح ایزدی ،ای نور الیزال
93
ای روح حق آرام جانی ،بازآ
339
ای روحالقدس ای چشمة خدا
380
ای روحالقدس مرا لمس نما
383
ای روحالقدس وعدة پدر
85
ای روز شادمانی
8
ای ساکنان این جهان
730
ای ساکنان ربع مسکون
352
ای سالک و ای هالک در گناه
358
ای سرور و دمساز من
333
ای صالحان ،در خدا
ای عیسی منجیام ،بیهمتایی 373
872
ای عیسی نزدم بیا
780
ای فرزندان نور گرد هم بیایید
783
ای فروغ جاودان
395
ای که اکنون در دعایی
393
ای که تو از بهر دعا
ای که دعا میشنوی

ای مجرمین و عاصیان
ای محبان خدا

837
793
785

شماره سرود
مصرع اول
27
ای مسیح ای خداوند هستی
798
ای مسیح ای نجات دو عالم
325
ای مسیح تو منجی عالمی
703
ای مسیحا زود بیا
39
ای مسیحا شاهم تویی
723
ای مصدر جاللت
792
ای مظهر خدایی
839
ای مظهر قدرت خدایی
329
ای مظهر لطف خدا
335
ای مقدسین ای قوم خدا
23
ای منبع نور ای خدا
833
ای منجی ،ای مهر جان
738
ای منجی من ای خدا
893
ای منجی نزد که روم
66
ای منجی و ای شاه من
ای مؤمنین شما عالم را نورید 796
875
ای یار جان فشانم
338
ای یار مهربانم
733
ایمان داریم ما به خدا
893
ایمان ما در زندگی
883
این است روزی
7
این سفره ز نعمت خدا
352
این یادگار اوست
366
اینجا غم است و محنت
اینک چه خوش و چه دلپسند 39
338
اینک چه زیباست پایهای

ب

با خود ببر اسم عیسی
با دستهایی باز
با شادی نامش را سراییم

323
376
839

شماره سرود
مصرع اول
376
با شعلة روح نزول فرما
363
با گناهانم به سوی تو آیم
308
باد نوروز وزید
337
باران آخر میخواهیم
38
باشد پناه ما خدا
336
باشد خدا سلطان
878
باشد خداوندم شبان
35
باغ جتسیمانی را
772
باید سرایم تمجید نمایم
53
بخواب ای طفل بیهمتا
53
بخواب ای کودک زیبا
730
بر افالک شد از گنه
702
بر خاکیان بادا نوید
330
بر خداوند توکل نما
62
بر فراز تلی بیرون از اورشلیم
98
بر فراز تلی خارج از اورشلیم

پ

برای جهان قشنگ و عظیم
برخاست ز اموات موالی ما
بردی محنت بهرم
بس شادم که پدر از سما
بشد روز و اینک شب آید کنار
بشنو صدای عیسی را
بشنو هاتف سراید
بمان با من یارب مهربان
بودند دختران فراوان به شهرها
به پیش ای سرباز مسیح
به فرمان تو ای یزدان

303
25
69
733
338
700
77
86
55
332
337

به قدسهای تو داخل شدهام

773

ت

بر منجیات عیسی

به قصرهای او داخل شو

386

806

شماره سرود
مصرع اول
896
به که پناه برم
892
به لطف و به نرمی عیسی
33
به نام خداوند جان آفرین
2
به نامت خدای عظیم
803
به نزد پاک یزدان شو
60
به وقت نیمه شب نوری
303
به وقت ورودم به سال جدید
353
بهر تعمید عضو کلیسا
359
بهر فردا نیاندیشم
83
بیا گلبانگ کشیم
63
بیایید با هم یک نفس
6
بیدار و آگه شو دال
63
بین بر صلیب عیسی را
320
بین شکوه و جالل سما
30
بینم ز دل تو را
پایدار بر وعدههای
پدر جان محبت تو
پدر دوستت دارم
پر جالل است پیروی او
پروردگار مهربان دارم به دل
پناهم شد آن صخره
پور خدا ای شه نیکوی من
پیرو منجیات باش مطیع
پیروان مسیح خداوند
پیروزی از توست
پیروزی هست ،آزادی هست

833
392
733
868
887
358
870
723
339
23
95

تسخیر کن قلب ما
تسلیمت شوم خدا

353
736

شماره سرود
مصرع اول
73
تصمیم گرفتم در پیاش روم
339
تقدیم نمایم خود را
859
تنها عیسی باشد مالک دلم
726
تو ای بندة جهل
332
تو ای روح ،ار گذر کردی
336
تو بیهمتایی
839
تو تاک هستی
850
توبه میکنم ای خدا

ج

جاریست ز خالق برکات
جان من خداوند را متبارک
جان من در دست توست
جانم به تو چسبیده است
جز تو اندر سما
جشن عظیمی است
جالل بر تو باد خدای پدر
جالل دهم نامت را عیسی
جهان آشفته و درهم
جهان را با چنین حُسن

چ

3
359
888
333
858
836
367
853
56
873

شماره سرود
مصرع اول
335
چون بر او مینگرم
79
چون برای ما آمدی
335
چون بنگرم بر صلیبت
چون چشمان خود را بر صلیب 20
775
چون در گناه مرده بودم
385
چون روحش در من کار کند
382
چون روی قدوست را بینم
360
چون سرگردان من همچو باد
330
چون شرارت و گناه
چون شمعون

82

چون شیپور خداوند
چون صدای منجی آید
چون ظاهر شد نجم آن شب
چون عیسی شاه جالل
چه پر جالل و زیباست
چه عجیب است عیسی
چه نیک است حق مسجود
چیست عالج گناهم؟

303
863
68
92
773
823
33
388

حمد او همیشه

356

ح

چشمان خود را به سوی
چشمان قلبم را بگشا

763
323

حمدش کنید صبحگاه

833

چشمانم بگشا عیسی را ببینم
چنانکه آهو
چو تاریکی جهان را کرد دیجور
چو سرمست مسیحم من
چون ایمان آریم پیغام انجیل
چون آواره در دنیا سرگردان
چون با توجه بنگرم

332
833
729
737
738
835
38

خالق آسمان
خاموش و آرام ای جهان
خدا راهی مهیا میکند
خدا فرستاد پسرش عیسی را
خدا محب و منجی جانم
خدا ملجاء و قوت من است
خدا نگهدار شما است

735
367
829
736
777
787
336

خ

شماره سرود
مصرع اول
387
خدا نیکوست ،خدا نیکوست
خدا نیکوست ،با شادی سراییم
خداوند از راه فیضش
خداوند ای جان شبان من است
خداوند آسمانی ،ای منشاء
خداوند ،خداوند از مردگان
خداوند راهی ،بهرم مهیا سازد
خداوند عیسی عدالت ما
خداوندا تو آگاهی
خداوندا دل ما شاد از تو
خداوندا که هر چیز از تو آمد
خداوندا نگاهم کن
خداوندا نگاهمدار
خدای پدر نمیدانم
خدای عظیم بهر ما خاکیان
خدایا بزرگی و هم مهربان
خدایا به نامت ستایش سزا
خدایا جاودان و الیزالی
خدایا چون با حیرت خیره شوم
خدایا ذهن و فکرم را فراگیر
خدایا رهبری و دانش
خدایا ز جان میستایم تو را
خدایا نور تو هر دم عیان است
خدایی که آفرید ارض و سما را
خوانیم سرود در وصف آن
خواهم شبیهت گردم
خواهم هر روز با تو راه روم
خوشبهحال آن کسان که
خون عیسی قطره ،قطره

398
739
883
732
770
752
350
853
803
330
797
36
832
38
302
5
83
789
873
750
83
833
879
707
737
827
762
363

مصرع اول

د

شماره سرود

دارم در قلب خود سرودی

895

دارم دو چشم کوچکی

333

دارم من عجب منجی
داماد میآید
دانا خانه روی صخره کرد بنا
دانی مسیح جان گرامی
در این دنیای بیکران
در آزمایشها و تنگی
در آن شب مقدس و فروزان
در پای صلیب منجیام
در پیشگاه تخت فیض مسیح
در تو جالل و در تو بقاست
در جالل عبادتش کنید
در حضور خداوند ،روح او
در حضورت خدا ،تسبیح
در خاک کردند آنها
در خانهام ،در خانهام
در دل خودتان سرود سازید
در دهکدهای به یک شب تار
در ره مسیح با قدرت خدایی
در سفر عمر خدایا مرا
در شب آخر شاه شاهان
در شب تار و ظلمانی
در شب تیره شبانان
در طریق زندگی در این جهان
در طی سفر
در قلب من باشد جشن

795
322
337
37
300
876
39
737
832
883
363
730
757
23
763
93
52
372
306
365
57
73
826
867
372

شماره سرود
مصرع اول
330
در کلیسا نشاط و سرور است
865
در منجیام شادان هستم
765
در موکب ظفر مسیح

شماره سرود
مصرع اول
33
زمین و آسمان پر از رحمت
893
زیرا تو ای خداوند

س

در نام عیسی ،در نام عیسی
دشمن چو بنمود بر ما گذاری
دلی پریشان داشتم دور از خدا
دنیا گمره بود در ظلمت
دو روزة عمرم
دوران به خود ندیده
دوستان وقت سرور
دوستت دارم ،دوستت دارم
ده بهرم ای خداوند
دیدار او باشد یقین

369
722
339
705
397
59
78
897
362
97

ساکن است
سالم ز هفته رستیم
سپاس ای پدر ،بهر آن
سپاس باد تو را
ستایش به نام خدا
ستایش ،حرمت
سخن بگو از عمقهای
سخن گویم اگر با هر
سخنان زبانم و تفکر
سر سفرة غذا
سربازان عیسی

333
87
739
36
88
786
309
825
370
355
800

راستی شما کی هستید
راه بجو ،شاد بزی

309
305

سرچشمة محبت

369

رسد نای شادی به گوش

90

شاد باش ای روح

روح و جان من

833

شادان باشید ای عادالن

333

شادی نماییم

روزی آید که درد و غم نباشد

328

شاه شاهان ،مالک هستی جالل 773

زرهی که خدا مهیا ساخته

ر

روح قدوس الهی

روحالقدس به ما

روحالقدس تازه کن

روحالقدس در هر زمان

ز

ز مهر خود ای آسمانی خدای

زمین ای خداوند از آن توست

ش

337

373

شاد شادم ،سرود خوانم

332

شادان هستیم در عیسی

823

378

شالوم ای مؤمنین شالوم

862

شاه کون و مکان بر زمین آمده

32

380

شبان جانم مطیع تو مانم

99

80

شکر خدا را بهر کار عظیمش

783

733

شکر بر نام تو پدر

766

760

338

866

مصرع اول
شکر خداوند کریم و غفور
شکرت کنیم ای خداوند
شهر خدا مآوای من

شماره سرود
733
386
335

صفحه پهناور کون و مکان
صلیبم را برداشتهام

35
379

ص

ع

مصرع اول
عیسی مسیح شاه آسمان
عیسی مسیح موالی من
عیسی منجی من
عیسی ناراحت روی خاک
عیسی نامت چه زیباست

عیسی یار مهربان

ف

عدالت ،سالمتی ،خوشی
عشق مسیحا چو بود
عشقی تازه در قلبم ایجاد
عمانوئیل ،عمانوئیل
عمر من خاطی را
عمرم در گناه سپری شد
عیسی امید پر جاللم

383
799
373
732
886
373
327

ق

عیسی برای من همه چیز
عیسی به تو محتاجم

336
809

ک

عیسی تویی نان و هم
عیسی تویی همه چیزم
عیسی خدایم شاه و موالیم
عیسی را دوست دارم
عیسی عزیز فرزندم

855
853
873
50
63

گ

عیسی که تویی نورم

833
830
778
793

عیسی بدو گفت من راه

عیسی تو مسیحایی

عیسی ،عیسی

عیسی محب جانم
عیسی مسیح آمد
عیسی مسیح سلطنت کند

768

96

863

شماره سرود
882
835
808
36
753
330

فدیه شدگان خداوند
فرشته نزول کرد
فرمان عیسی است
فرو ریخت
فکر و ذکرم امروز
فیض عظیم مسیحا

378
22
703
782
323
759

قدوس قدوس قدوس
قلبم شاد است

3
820

کرده قیام مسیحا
کالمت شاهد است
کالمش میگوید
کنون ما همه یکدل
کیست که ما را از محبت

93
790
333
735
769

گر از گناه آزادی میخواهی
گر پشتت به بار گران
گر خستهای دلت پر ز اندوه
گر خواهی از گناه در امان
گر خواهی شادی ،وجد

725
733
739
383
776

شماره سرود
مصرع اول
890
گرچه انجیر شکوفه نیاورد
76
گردآیید ایمانداران شادان
گسترده مسیح خوان بهر امم
357
355
گستردهای خوان ای خدا
732
گفت عیسی پادشاه ذوالجالل
گفت عیسی که تاک حقیقی
337
353
گفتا مسیح نور رحمت
899
گوییم هللویا ،شکرش هللویا

ل

لبیک ای خداوند مرا هم
لیکن چون روحالقدس

332
335

ما را خدا باشد پدر

379

م

ما سربازان خداوند آسمان
ما همه متحدیم در مسیح
ماه و خورشید و کواکب
محبت خدا در صلیب عیسی
محبوب من ای صورت تو
محبوبم از آن من است
مدد کن خدایا روم راه تو
مرا این دست کز خوان
مردمان در اضطراب
مرده بودم در گناه
مژده باد آن را که جوید

مژده بادا که نو شد

مژده دهید که شد نو جهان
مژده عیسی بهدنیا آمد
مسرورم نجاتم داده
مسیح است نورم

350
337
33
377
889
835
326
363
306
733
300
26
307
33
353
709

شماره سرود
مصرع اول
363
مسیح ای من مخفی
53
مسیح آمد به این عالم
793
مسیح آن خدا و خداوند
333
مسیح برآرد هر آرزویم
305
مسیح به آسمان رفته
838
مسیح حیات و مسیح است
788
مسیح صخرة حوریب است
837
مسیح محبوبم مسیح است
32
مسیحا ای فروغ ملک هستی
مسیحا در تو جانم شادی کند

832
308
32

مگذر زین حرم ای دل

338

مسیحا سلطان مهر و محبت
مطیع شد عیسی بهر خدا
ملجای من تویی

ملک سما ،ملک سعید
من اینجا غریبم
من دارم شادی
منجی امین از عرش برین
منجی ،شایستهای
منجیام عیسی آن فرزند
منما از خود جدا
مواظب باش چشمهای
مهر مسیح را سراییم
مهمان بزرگ ما است
میآیم تا در حضور تو
میبینم من افتادن شیطان
میخواهم آواز بخونم
میرسد نوید ای دوست

375

365
333
863
30
366
363
880
335
336
387
333
333
383
356

مصرع اول

ن

شماره سرود

نازل شد عیسی
نام مسیح پر جالل است
نامت مجید است
نان حیات هستم
نبرد ما با جسم
نجویم دیگر پناهی
نخواهم یاری از کس
ندانم چرا خداوند فیضش

33
783
9
383
353
869
803
738

نزد مسیح رفتی که پاکت کند
نزد منجی آ ای دوست
نزدیک شوم بر تو

353
735
802

وسوسة دیو
وسیعتر از دریاها
وعدههای عظیم خداوندم
وقت دعا ،وقت دعا
وقتی چون گنهکاری
وقتی دلشکسته
وقتی غم این زندگی
وقف تو این کودک کنیم
وه چه نواهای دلکش

368
856
898
399
385
728
838
333
706

هان ای مؤمنان گردآیید
هان چه دوست است
هر باغ که خرم است
هر جا روح خداست
هست عالم باال

3
393
303
330
333

نزد عیسی ،نزد عیسی

و

ه

727

مصرع اول
هستی من فدای تو

شماره سرود
360

هل تا جهان شادان شود

89

هللویا ...شکر خدا را
هللویا مسیح خداوند زود
همه باید بدانند
همه چیز ای منجی از توست
همة مؤمنین با هم دستک
هوشیعانا ،هوشیعانا

838
303
720
837
33
756

یادمه اون قدیما
یارب تو ملجا بودهای
یارب مسیحیتر شوم
یک روز اندر وادی تاریک
یک روز این دنیا برای من

382
736
377
383
830

ی

یک روز این روح خواهد

یک شب تنهای تنها
یک شب مقدس
یک شبی بود شب سعد
یهوه هستی خدای خالق

333
755
35
30
703

فهرست موضوعی
مصرع اول

شماره سرود

سازنده

سراینده یا مترجم

پرستشی
جاریست ز خالق برکات
ای ساکنان این جهان
قدوس قدوس قدوس
خدایا به نامت ستایش سزا
بیدار و آگه شو دال
هان ای مؤمنان گردآیید االن
به نامت خدای عظیم
نامت مجید است ای خدا
منجی امین از عرش برین
چه نیک است حق مسجود ما
باشد پناه ما خدا
ای چشمة جود ای پدر
به نام خداوند جان آفرین
صفحه پهناور کون مکان
سپاس باد تو را فرزند مهرت
از بهر تسبیح حق
مسیحا ای فروغ ملک هستی
ای مسیحا شاهم تویی
زمین ای خداوند از آن توست
خدایا ز جان میستایم تو را
ستایش به نام خدا خالق
سالم ز هفته رستیم
بیا گلبانگ کشیم
ای روز شادمانی
خدایا جاودان و الیزالی
چون شمعون

3
8
3
5
6
3
2
9
30
33
38
37
33
35
36
33
32
39
80
83
88
87
83
85
83
82

Old Hundredth

ا .نوذری
ف .الرودی
St. Ambrose

ا .نوذری
دکتر سعید کردستانی
کیدی الن
مهدی نخستین
دکتر سعید کردستانی
دکتر سعید کردستانی
ا .نوذری
ا .نوذری
سعدی
ناشناس
ناشناس
ف .الرودی
ج .قزاق ایروانی
ج .قزاق ایروانی
ح.ب .دهقانی تفتی
ح.ب .دهقانی تفتی
ح.ب .دهقانی تفتی
ا .نوذری
ناشناس
ا .نوذری
ح.ب .دهقانی تفتی
ج  .قزاق ایروانی

نورمن شارپ

گ .نوراهلل

وزیری

ایرانی قدیمی
م .دهقان
ویرا اردلی

ویرا اردلی

مصرع اول
عیسی را دوست دارم
بیایید با هم یک نفس
زمین و آسمان پر از رحمت
همة مؤمنین با هم دستک زنیم
پیروزی هست ،آزادی هست
در دل خودتان سرود سازید
شادی نماییم
او قادر است ،او حاکم است
ای عیسی منجیام ،بیهمتایی
اوست خدای قادر
تو بیهمتایی
جان من خداوند را متبارک
منجی ،شایستهای
چشمان قلبم را بگشا
با خود ببر اسم عیسی
خدا نیکوست ،با شادی سراییم
ای تمامی زمین خداوند را بسرایید
به قصرهای او داخل شو
جشن عظیمی است
این است روزی
با شادی نامش را سراییم
جالل دهم نامت را عیسی
عیسی عیسی  ...خداوندم
شکر بر نام تو پدر
شالوم ای مؤمنین شالوم
آزادم کرد ،آزادم کرد
هللویا ...شکر خدا را
حمدش کنید
دوستت دارم
دارم در قلب خود سرودی

شماره سرود

سراینده یا مترجم

50
63

ترجمه از انگلیسی
ورویر آوانسیان

33
33
95
93
338
333
373
333
336
359
366
323
323
398
393
806
836
883
839
853
863
866
862
830
838
833
897
895

ترجمه از انگلیسی
ترجمه از انگلیسی
ترجمه از انگلیسی
ر .روشن ضمیر
ترجمه از ارمنی
ترجمه از انگلیسی
م .شیروانیان
ترجمه از انگلیسی
ترجمه از انگلیسی
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
و .کانینگهام
د .ص .ارشادی
ترجمه از انگلیسی
ترجمه از انگلیسی
داود طوماس
داود طوماس
ناشناس
ترجمه از انگلیسی
س .یقنظر

داود طوماس
داود طوماس
داود طوماس
س .سرکیسیان
داود طوماس

سازنده

Terry Mac Almon

مصرع اول
زیرا تو ای خداوند
گوییم هللویا ،شکرش هللویا
ای خداوند قوت من
خوانیم سرود در وصف آن
یهوه هستی خدای خالق
وه چه نواهای دلکش
مسیح است نورم
سپاس ای پدر ،بهر آن
ای فرزندان نور
شکر خدا را بهر کار عظیمش
مسیح صخرة حوریب است
خدا ملجاء و قوت من است
نام مسیح پر جالل است
ای محبان خدا
ستایش ،حرمت
ای فروغ جاودان
خدایا چون با حیرت خیره شوم
چه پر جالل و زیباست
خدا محب و منجی جانم
به قدسهای تو داخل شدهام
چون در گناه مرده بودم
شاه شاهان ،مالک هستی جالل
باید سرایم تمجید نمایم
ای خداوند ،وعدههای تو
ایمان داریم ما به خدا
خالق آسمان
پدر دوستت دارم
عیسی نامت چه زیباست
اکنون آمدهایم به حضورت
در حضورت خدا ،تسبیح

شمارهسرود

سراینده یا مترجم

893

هایک هوسپیان مهر

899
708
707
703
706
709
739
780
783
788
787
783
785
786
783
789
773
777
773
775
773
772
779
733
735
733
753
758
757

داود طوماس
ترجمه از انگلیسی
هایک هوسپیان مهر
لوکاس یقنظر
هایک هوسپیان مهر
و .آوانسیان
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
ط .میکائیلیان
و .آوانسیان
ا .هوسپیان
و .امیرخانیان
طاطائوس میکائیلیان
و .آوانسیان
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
س .سرکیسیان
داود طوماس
رافی شاهوردیان
طاطائوس میکائیلیان
و .آوانسیان
ا .هوسپیان
هایک هوسپیان مهر
م .شیروانیان
ترجمه از ارمنی
ترجمه از انگلیسی
هایک هوسپیان مهر
ورویر آوانسیان
ترجمه از کرهای

سازنده

مصرع اول
هوشیعانا ،هوشیعانا
ای تمامی روی زمین
عمانوئیل ،عمانوئیل
عیسی مسیح سلطنت کند
ای صالحان ،در خدا
خدا نیکوست ،خدا نیکوست
فدیه شدگان خداوند
با دستهایی باز
تقدیم نمایم خود را
حمد او همیشه
در جالل عبادتش کنید

میالد و ظهور مسیح

هل تا جهان شادان شود
آمد مسیح اندر جهان
در شب تیره شبانان
دوستان وقت سرور
بشنو هاتف سراید
امروز مسیح منجی بشر
از شرق مائیم پادشاهان
گردآیید ایمانداران شادان
ای بیتلحم از قدر تو کاهید
چون برای ما آمدی
یک شبی بود شب سعد
نازل شد عیسی
خدای عظیم بهر ما خاکیان
امشب چه فرخنده شبی
مژده عیسی بهدنیا آمد
یک شب مقدس
عیسی ناراحت روی خاک

شمارهسرود

سراینده یا مترجم

756
753

داود طوماس
آ .آرمان

732
793
333
387
378
376
339
356
363

ترجمه از انگلیسی
ا .هوسپیان
جهانگیر دادرس
داود طوماس
داود طوماس
ترجمه از انگلیسی
ورویر آوانسیان

89
70
73
78
77
73
75
76
72
79
30
33
38
37
33
35
36

سازنده

ترجمه از انگلیسی
ترجمه از انگلیسی
ا .نوذری
حیات سعادت
د .ص .ارشادی
ناشناس
ت .احتشامی
ترجمه از انگلیسی
ف .الرودی
ترجمه از انگلیسی
ج  .قزاق ایروانی
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
ح.ب .دهقانی تفتی
ایرج امینی
ف .الرودی
ف .الرودی

گ .نوراهلل
ایرانی قدیمی
ایرانی قدیمی

ایرج امینی

مصرع اول
ماه و خورشید و کواکب
شاه کون و مکان بر زمین آمده
در آن شب مقدس و فروزان
مسیح آمد به این عالم
اگر عیسی هزاران بار دیگر
در شب تار و ظلمانی
بخواب ای کودک زیبا
بودند دختران فراوان به شهرها
جهان آشفته و درهم
بخواب ای طفل بیهمتا
در دهکدهای به یک شب تار
دوران به خود ندیده
به وقت نیمه شب
عیسی عزیز فرزندم
چون ظاهر شد نجم
از سه اقنوم یکی
از سوی مشرق ما سه شه

کفاره و صلیب

ای منجی و ای شاه من
بین بر صلیب عیسی را
بر فراز تلی بیرون از اورشلیم
بردی محنت بهرم
بینم ز دل تو را
چون با توجه بنگرم
دانی مسیح جان گرامی
آه چه ظلمتی تسخیر نمود دلم
باغ جتسیمانی را
خداوندا نگاهمدار
چون چشمان خود را

شمارهسرود

سراینده یا مترجم

33
32
39
53
58
57
53
55
56
53
52
59
60
63
68
67
65

ح.ب .دهقانی تفتی
خدیجه جان نثار
هایک هوسپیان مهر
ناشناس
ح.ب .دهقانی تفتی
الو اسالنیان
ح.ب .دهقانی تفتی
ح.ب .دهقانی تفتی
ح.ب .دهقانی تفتی
شفا زند و دهقانی تفتی
ح.ب .دهقانی تفتی
ج  .قزاق ایروانی
م .نوربخش
ح.ب .دهقانی تفتی
ف .الرودی
ج  .قزاق ایروانی
ح.ب .دهقانی تفتی

66
63
62
69
30
38
37
33
35
36
20

قشه موشی
ترجمه از انگلیسی
هایک هوسپیان مهر
د .ص .ارشادی
ناشناس
ح.ب .دهقانی تفتی
ج  .قزاق ایروانی
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
فریدون اسحق

سازنده

ویرا اردلی

ویرا اردلی

ویرا اردلی

مصرع اول
ای منبع نور ای خدا
ای مسیح ای خداوند هستی
خون عیسی قطره ،قطره
چیست عالج گناهم؟
محبت خدا در صلیب عیسی
پناهم شد آن صخره
نزد مسیح رفتی
چون بنگرم بر صلیبت

قیاممسیح

ای آسمان بگشای در
در خاک کردند آنها
برخاست ز اموات موالی ما
مژده بادا که نو شد سراسر جهان
پیروزی از توست
فرشته نزول کرد
امروز برخاست مسیحا
کرده قیام مسیحا
آسمان گوید جالل و شکوه
خداوند ،خداوند از مردگان برخاسته
خدا فرستاد پسرش عیسی را

صعودمسیح

رسد نای شادی به گوش
بر فراز تلی خارج از اورشلیم

بازگشتمسیح و حیاتجاوید
دیدار او باشد یقین
ای روح حق آرام جانی ،بازآ
عیسی تو مسیحایی
چون عیسی شاه جالل

شمارهسرود
23
27
363
388
377
358
353
335
28
23
25
26
23
22
29
93
338
770
736
90
98
97
93
96
92

سراینده یا مترجم
ع .آریانپور کاشانی
ف .اسحاق
هایک هوسپیان مهر
ا .هوسپیان
داود طوماس
داود طوماس

سازنده
نورمن شارپ
و.اردلی،کدیالن

ج  .قزاق ایروانی
ف .الرودی
ترجمه از انگلیسی
ح.ب .دهقانی تفتی
ح.ب .دهقانی تفتی
ترجمه از انگلیسی

م .دهقان

ح.ب .دهقانی تفتی
آلبرتین
داود طوماس
و .کانینگهام

گ .نوراهلل

ع .آریانپور کاشانی
ح.ب .دهقانی تفتی
ا .نوذری
حیات سعادت
ج  .قزاق ایروانی
داود طوماس

نورمن شارپ
تصنیف ایرانی

مصرع اول
در این دنیای بیکران
چون شیپور خداوند
مسیحا سلطان مهر و محبت
هللویا  ...مسیح خداوند زود میآید
مسیح به آسمان رفته
امید شادی بخشی است آن
ای تمامی زمین خداوند را آواز
یک روز این روح
من اینجا غریبم
شهر خدا مآوای من
باشد خدا سلطان
هست عالم باال
تو ای روح ،ار گذر کردی
پیروان مسیح خداوند
بین شکوه و جالل سما
روزی آید که درد و غم نباشد دگر
عیسی امید پر جاللم
فکر و ذکرم امروز باشد
ای مسیح تو منجی عالمی
داماد میآید ،اینست امید ما
ای مسیحا زود بیا
مهر مسیح را سراییم
ملک سما ،ملک سعید

روحالقدس و تثلیث اقدس

آتشی در قلبم برافروز
هر جا روح خداست
آزاد شدم با خون او
باران آخر میخواهیم
لیکن چون روحالقدس

شمارهسرود
300
303
308
303
305
303
370
333
333
335
336
333
332
339
320
328
327
323
325
322
703
336
365
307
330
333
337
335

سراینده یا مترجم

سازنده

ا .آستوازادوریان
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
ا .هوسپیان
هایک هوسپیان مهر
آ .آرمان
ف .الرودی
د .ص .ارشادی
ترجمه از انگلیسی
ج  .قزاق ایروانی
ح.ب .دهقانی تفتی
هایک هوسپیان مهر
م .یوسف نژاد
ط .میکائیلیان
هایک هوسپیان مهر
ناشناس
داود طوماس
داود طوماس
ا .هوسپیان

ترجمه از انگلیسی
ترجمه از انگلیسی
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر

نورمن شارپ

مصرع اول
روحالقدس تازه کن روحم
روحالقدس به ما قوت
ای روحالقدس ای چشمة خدا
ای روحالقدس مرا لمس نما
ای روحالقدس وعدة پدر
ای آفرینندة روان
عدالت ،سالمتی خوشی روحالقدس
چون روحش در من کار کند
شکرت کنیم ای خداوند
گر خواهی از گناه در امان
ای روح ایزدی ،ای نور الیزال
ای خداوند پری تو را خواهیم
روحالقدس در هر زمان
روح قدوس الهی در قلوب
با شعلة روح نزول فرما
ما را خدا باشد پدر
خداوندا که هر چیز از تو آمد
در حضور خداوند ،روح او

زندگی و خدمتمسیحی

تصمیم گرفتم در پیاش روم
شبان جانم مطیع تو مانم
او خداست ،او خداست
عیسی برای من همه چیز است
در ره مسیح با قدرت خدایی
اگر روز من ،اگر شب من
سربازان عیسی بجنگیم
او شبان نیکویم است در او
ای یار جان فشانم
در آزمایشها و تنگی

شمارهسرود

333
332
339
380
383
388
383
385
386
383
389
373
378
373
376
379
330
730
73
99
302
336
372
396
800
833
875
876

سراینده یا مترجم
س .سرکیسیان
ا .نوذری
آ .محمودی
و .آوانسیان
داود طوماس
ح.ب .دهقانی تفتی
م .دیباج
ادوارد هوسپیان
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
ج  .قزاق ایروانی
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
ج  .قزاق ایروانی
و .آوانسیان
داود طوماس
آ .آرمان
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
یوسف نازنین
ا .هوسپیان
داود طوماس
ح.ب .دهقانی تفتی
هایک هوسپیان مهر

سازنده

نورمن شارپ

گ .نوراهلل

مصرع اول
اکنون در نور سالکم
تنها عیسی باشد مالک دلم
اعتماد بر عیسی نیکوست
پر جالل است پیروی او
در طی سفر
در منجیام شادان هستم
چون صدای منجی آید
نجویم دیگر پناهی
خدایا نور تو هر دم عیان است
همه چیز ای منجی از توست
چون آواره در دنیا سرگردان
از دل و جان نبرد کنیم بهر مسیحا
پایدار بر وعدههای شاهم
در پیشگاه تخت فیض مسیح
قلبم شاد است چون با عیسی
آری ترک کردی بهرم
خواهم هر روز با تو راه روم
شادان هستیم در عیسی
در طریق زندگی در این جهان
از دل سرود حمد خوانم
خدا راهی مهیا میکند
گرچه انجیر شکوفه نیاورد
ای منجی نزد که روم
وعدههای عظیم خداوندم
ایمان ما در زندگی
فرمان عیسی است باید درخشید
ای منجی من ای خدا
چو سرمست مسیحم من
شکر خداوند کریم و غفور
یارب تو ملجا بودهای

شمارهسرود

852
859
860
868
867
865
863
869
833
837
835
836
833
832
820
828
827
823
826
822
829
890
893
898
893
703
738
737
733
736

سراینده یا مترجم
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
ط .میکائیلیان
ج  .قزاق ایروانی
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
ا .هوسپیان
ا .هوسپیان
داود طوماس
یوسف .نازنین

سازنده

ویرا اردلی

هایک .هوسپیان مهر
هایک .هوسپیان مهر
ف .الرودی
س .خاچیکیان
ترجمه از انگلیسی
داود طوماس
ح.ب .دهقانی تفتی
ح.ب .دهقانی تفتی
ناشناس
حیات سعادت
ح.ب .دهقانی تفتی

ایرانی قدیمی

مصرع اول
ز مهر خود ای آسمانی خدای
گفت عیسی پادشاه ذوالجالل
خداوند راهی ،بهرم مهیا سازد
فیض عظیم مسیحا
شادان باشید ،ای عادالن
چشمان خود را به سوی
عیسی بدو گفت من راه و راستی
آیا از بهر عمر پرطوفان
در خانهام ،در خانهام
در موکب ظفر مسیح
شاد شادم ،سرود خوانم
اگر این دنیا همیشه آتش
خوشبهحال آن کسان که
کیست که ما را از محبت
همه باید بدانند ،همه باید بدانند
پیرو منجیات باش مطیع و غیور
ای مؤمنین شما عالم را نورید
لبیک ای خداوند مرا هم بفرست
زرهی که خدا مهیا ساخته برای ما
از مهر مسیح جدا نشوم
صلیبم را برداشتهام
بر خداوند توکل نما
میبینم من افتادن شیطان را
اینک چه زیباست پایهای مبشران
ما همه متحدیم در مسیح
کالمش میگوید دوستی هست
میآیم تا در حضور تو
به پیش ای سرباز مسیح
ما سربازان خداوند آسمان
آرامی دلهایی سازندة

شمارهسرود

733
732
752
759
760
763
768
767
763
765
766
763
762
769
720
723
796
332
380
375
379
330
333
338
337
333
333
332
350
357

سراینده یا مترجم

سازنده

ع .م صلح کل
ج  .قزاق ایروانی

نورمن شارپ
ایرج امینی

هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
ناشناس
ترجمه از ارمنی
هایک هوسپیان مهر
س .تبیانی
یوسف نازنین
پ .فاضلیپور
و .کانینگهام
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
ترجمه از انگلیسی
داود طوماس
واچو امیرخانیان

واچو امیرخانیان

داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
و .آوانسیان
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر

داود طوماس
و .آوانسیان
م .ساده

ر .نجارنژاد

مصرع اول
نبرد ما با جسم و خون نیست
بهر فردا نیاندیشم
آه خداوند شبان من است
در نام عیسی ،در نام عیسی
ساکن است ،ساکن است

کلیسای مسیح

اینک چه خوش و چه دلپسند است
مگذر زین حرم ای دل که جنان
گفت عیسی که تاک حقیقی منم
جانم به تو چسبیده است
ای مقدسین ای قوم خدا
ای برادران من خوشی دل من
خداوند عیسی عدالت ما
ای برادر ،ای خواهرم

دعا و راز و نیاز با خدا

بمان با من یارب مهربان
چون روی قدوست را بینم
یارب مسیحیتر شوم
ملجای من تویی
چشمانم بگشا عیسی را ببینم
ای مظهر لطف خدا
ای آنکه بر مسیحید مؤمنان
ای که تو از بهر دعا
دو روزة عمرم
ای که اکنون در دعایی
هان چه دوست است
پدر جان محبت تو
وقت دعا ،وقت دعا
به نزد پاک یزدان

شمارهسرود

353
359
368
369
333
39
338
337
333
335
339
350
373
86
382
377
375
332
329
390
393
397
395
393
392
399
803

سراینده یا مترجم

سازنده

رافی شاهوردیان
هایک هوسپیان مهر
سیون بت سرگیز
ا .هوسپیان
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
ع .ا .اعداد
ع .س
ناشناس
ورویر آوانسیان
ورویر آوانسیان
هایک هوسپیان مهر

نورمن شارپ
ایرانی قدیمی

کیدی الن
م .شیروانیان
ترجمه از انگلیسی
هایک هوسپیان مهر
خدیجه جان نثار
ی .پاک ضمیر
بند آخر ج  .قزاق
ی .پاک ضمیر
ا .نوذری
ترجمه از انگلیسی
ا .نوذری

ع .آریانپور کاشانی

ایرانی قدیمی
ایرانی قدیمی
ایرانی قدیمی

ایرج امینی

مصرع اول
عیسی منجی من شبان
ای خداوند و معبود من
نخواهم یاری از کس
ای خالق ارض و سما
خداوندا دل ما شاد از تو
نزدیک شوم بر تو
عیسی به تو محتاجم
عیسی محب جانم هم محیی
ای منجی ،ای مهر جان
مسیح حیات و مسیح است نورم
مسیح محبوبم مسیح است
عیسی مسیح موالی من
عیسی که تویی نورم
ای مظهر قدرت خدایی
منما از خود جدا
خداوند ای جان شبان من است
جان من در دست توست
پروردگار مهربان دارم
در تو جالل و در تو بقاست
ای دوست بیا راحت این
عمر من خاطی را
محبوب من ای صورت تو
پور خدا ای شه نیکوی من
خدایا ذهن و فکرم را فراگیر
باشد خداوندم شبان
از جان و دل خواهم ترا
عیسی خدایم شاه و موالیم
جهان را با چنین حسن و طراوت
ای عیسی نزدم بیا
خدایی که آفرید ارض و سما

شمارهسرود

سراینده یا مترجم

808
807
803
805
803
802
809
830
833
838
837
835
833
839
880
883
888
887
883
885
886
889
870
873
878
877
873
873
872

آ .باباخانی
ج  .قزاق ایروانی
ح.ب .دهقانی تفتی
ج  .قزاق ایروانی
ع .آریانپور کاشانی
ا .نوذری
د .ص .ارشادی
ا .نوذری
ا .نوذری
دکتر سعید کردستانی
دکتر سعید کردستانی

879

محمود جلیلی
زند ذوالقلم
ترجمه از انگلیسی
ح.ب .دهقانی تفتی
داود طوماس
ح.ب .دهقانی تفتی
ف .الرودی
زند ذوالقلم
د .ص .ارشادی
محمود جلیلی
محمود جلیلی
ح.ب .دهقانی تفتی
د .ص .ارشادی
ح.ب .دهقانی تفتی
ج  .قزاق ایروانی
ادوارد هوسپیان

م .نوربخش

سازنده

قشه موشی
ویرا اردلی
جین دانلدسن
ویرا اردلی
نورمن شارپ
نورمن شارپ
نورمن شارپ
نورمن شارپ
ویرا اردلی

ویرا اردلی
م .نور اهلل
م .امیری
ویرا اردلی

مصرع اول
یک روز این دنیا برای من

شمارهسرود

سراینده یا مترجم

830

یوسف نازنین

838

داود طوماس

833

ناشناس

836

هایک هوسپیان مهر

روح و جان من مشتاق تو است

833

هایک هوسپیان مهر

ای که دعا میشنوی

837

ورویر آوانسیان

محبوبم از آن من است

835

هایک هوسپیان مهر

چنان که آهو برای نهرهای آب
مسیحا در تو جانم شادی کند
جز تو اندر سما محبوبم عیسی
ای خداوند تویی منشاء حیات
عیسی تویی همه چیزم
عیسی تویی نان و هم چشمة
خداوندا تو آگاهی
تو تاک هستی ...ما
ای خداوند مهربان مسیح من
به که پناه برم
ندانم چرا خداوند فیضش
خواهم شبیهت گردم ای منجی
آرامش و شادی یافتهام
تسلیمت شوم خدا
خداوند آسمانی ،ای منشاء
خداوند از راه فیضش آمرزید
خدایا رهبری و دانش از توست
از این دنیای مغموم و فانی
عیسی یار مهربان
مسیح برآرد هر آرزویم
سخنان زبانم و تفکر دلم
عشقی تازه در قلبم ایجاد کن
تسخیر کن قلب ما

833
832
858
857
853
855
853
839
823
896
738
737
733
736
732
739
750
753
330
333
370
373
353

وقتی غم این زندگی
آه ای شبان نیکو بیا

ای خدا طالب بیداریم

داود طوماس
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
رافی شاوردیان
هایک هوسپیان مهر
ح.ب .دهقانی تفتی
کلیسای نوسازان
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
داود طوماس
و .کانینگهام
نینوس مقدسنیا
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
ح.ب .دهقانی تفتی
هایک هوسپیان مهر
ح.ب .دهقانی تفتی
داود طوماس
ر .چنگیزی
هایدو ستیان

سازنده

جان مارک

مصرع اول

بشارت ،توبه و نجات

مطیع شد عیسی بهر خدا
خدای پدر نمیدانم
عیسیمسیح شاه آسمان
توبه میکنم ای خدا
به لطف و به نرمی
بشنو صدای عیسی را
دنیا گمره بود در ظلمت عصیان
برخاکیان بادا نوید
بر افالک شد از گنه
فرو ریخت ...بار گناهان قلبم
عیسیمسیح آمد
گر خواهی شادی ،وجد حقیقی
یک شب تنهای تنها
ای ساکنان ربع مسکون
امروز چه روزیست روز شادی
چون ایمان آریم پیغام انجیل
در پای صلیب منجیام
مرده بودم در گناه
نزد منجی آ ای دوست
گر پشتت به بار گران خم گشته
گر خستهای دلت پر ز اندوه
اندر این جهان مملو از گناه
وقتی دلشکسته گرانبار
نزد عیسی ،نزد عیسی
گر از گناه آزادی میخواهی
تو ای بندة جهل و در قید عصیان
ای مصدر جاللت
دشمن چو بنمود بر ما گذاری
چو تاریکی جهان را کرد دیجور

شمارهسرود

32
832
882
850
892
700
705
702
730
782
778
776
755
730
733
738
737
733
735
733
739
723
728
727
725
726
723
722
729

سراینده یا مترجم

ج  .قزاق ایروانی
داود طوماس
داود طوماس
داود طوماس
د .ص .ارشادی
مهدی نخستین
ج  .قزاق ایروانی
داود طوماس
داود طوماس
داود طوماس
یوسف نازنین
آ .صالح
یوسف نازنین
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
داود طوماس
داود طوماس
داود طوماس
هایک هوسپیان مهر
رافی شاوردیان
ترجمه از انگلیسی
ط .میکائیلیان
قشه موشی
قشه موشی و ج .قزاق
ج  .قزاق ایروانی
ع .آریانپور کاشانی

سازنده

ایرانی قدیمی

ایرج امینی

قشه موشی

مصرع اول
کالمت شاهد است عیسی
ای مجرمین و عاصیان
ای مسیح ای نجات دو عالم
خداوندا نگاهم کن
دارم من عجب منجی
مسیح آن خدا و خداوند دین
ای مظهر خدایی
عشق مسیحا چو بود در سرت
مژده باد آن را که جوید نام تو
دلی پریشان داشتم دور از خدا
نان حیات هستم
میخواهم آواز بخونم
وقتی چون گنهکاری
بر منجیات عیسی اطمینان
یک روز اندر وادی تاریک
یادمه اون قدیما
آه چه زیباست ،که شوند جمع
عمرم در گناه سپری شد
ای سالک و ای هالک در گناه
چون سرگردان من همچو باد
منجیام عیسی آن فرزند
جالل بر تو باد خدای پدر
با گناهانم به سوی تو آیم

عشاء ربانی

گسترده مسیح خوان بهر امم
گفتا مسیح نور رحمت
گستردهای خوان ای خدا
میرسد نوید ای دوست
این یادگار اوست

شمارهسرود

790
793
798
797
795
793
792
799
300
339
383
383
385
386
383
382
389
373
352
360
363
367
363
357
353
355
356
352

سراینده یا مترجم
دکتر سعید کردستانی
قشه موشی
د .ص .ارشادی
ج  .قزاق ایروانی
حکیم معانی
ج  .قزاق ایروانی
داود طوماس
ک .نلسون
ا .صالح
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
داود طوماس
یوسف نازنین
رافی شاوردیان
ط .میکائیلیان

سازنده

ایرانی قدیمی
قشه موشی
نورمن شارپ

امیر ماغن

ناشناس

هایک هوسپیان مهر

ج  .قزاق ایروانی

ایرانی قدیمی
ایرانی قدیمی

خدیجه جان نثار

ایرانی قدیمی

مصرع اول
هستی من فدای تو
مرا این دست کز خوان
وسوسة دیو
خاموش و آرام ای جهان
مسیح ای من مخفی خدا
در شب آخر شاه شاهان
ده بهرم ای خداوند این نان

مناسبهای خاص

بهر تعمید عضو کلیسا
ای سرور و دمساز من
سرچشمة محبت
در کلیسا نشاط و سرور است
شاد باش ای روح
باد نوروز وزید روز فیروز
مژده دهید که شد نو جهان
به وقت ورودم به سال جدید
اینجا غم است و محنت
وقف تو این کودک کنیم

کودکان و نوجوانان

مسرورم نجاتم داده
مدد کن خدایا روم راه تو
وسیعتر از دریاها
من دارم شادی ...در قلب خود
چه عجیب است عیسی منجیام
بس شادم که پدر از سما
کنون ما همه یکدل و یک زبان
راه بجو ،شاد بزی
در سفر عمر خدایا مرا
هر باغ که خرم است و آباد

شمارهسرود

360
363
368
367
363
365
362
353
358
369
330
337
308
307
303
366
333
353
326
856
863
823
733
735
305
306
303

سراینده یا مترجم
ج  .قزاق ایروانی
ج  .قزاق ایروانی
ح .ب .دهقانی تفتی

سازنده
نورمن شارپ

یوسف نازنین
داود طوماس
خ.جاننثار و ج.قزاق

م.وائلد  ،و.اردلی

ح .ب .دهقانی تفتی
خدیجه جان نثار
ف .الرودی
ج  .قزاق ایروانی
الو اسالنیان
ح .ب .دهقانی تفتی

ویرا و شارپ

ایرانی قدیمی
نیامیر

ا .نوذری
داود طوماس
ح .ب .دهقانی تفتی
داود طوماس
داود طوماس
داود طوماس
ترجمه از انگلیسی
ح .ب .دهقانی تفتی
ح .ب .دهقانی تفتی
ح .ب .دهقانی تفتی
ح .ب .دهقانی تفتی

ویرا اردلی

و .س اردلی
ویرا اردلی

مصرع اول
راستی شما کی هستید
دارم دو چشم کوچکی
ای یار مهربانم
دانا خانه روی صخره کرد بنا
در قلب من باشد جشن و شادی
مواظب باش چشمهای کوچک
اگر شادمان هستی دست بزن

دعای سفره

این سفره ز نعمت خدا
مهمان بزرگ ما است عیسی
برای جهان قشنگ و عظیم
خدایا بزرگی و هم مهربان
سر سفرة غذا هستیم مهمان عیسی

شامگاهان و خداحافظی

به فرمان تو ای یزدان
بشد روز و اینک شب آید
خدا نگهدار شما است

سولو

مردمان در اضطراب
سخن بگو از عمقهای
ای خداوند حمدت سراییم
سخن گویم اگر با هر زبانی
چون بر او مینگرم با اشک
ای اورشلیم ای شهر سماوی
چون شرارت و گناه

شمارهسرود

سراینده یا مترجم

309
333
338
337
372
335
362

نوارتایدن و دهقانی.ت
ح .ب .دهقانی تفتی
ح .ب .دهقانی تفتی
ترجمه از انگلیسی
داود طوماس
ناشناس
ترجمه از انگلیسی

7
387
303
302
355
337
338
336
306
309
333
825
335
336
330

ف .الرودی
ح .ب .دهقانی تفتی
ح .ب .دهقانی تفتی
ح .ب .دهقانی تفتی

ی .ارمجانی
زند ذوالقلم

هایک هوسپیان مهر
و .آوانسیان
هایک هوسپیان مهر
ح .ب .دهقانی تفتی
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر
هایک هوسپیان مهر

سازنده
ویرا اردلی

ج .مک ملن
ویرا اردلی

ویرا اردلی

نیامیر

