
 

                           Bbm                      Ebm                       Ab                             Bbm 

 در بلندی های زندگی ، یا دره های عمیق ، بشنویم آوایش را که گوید آرام بگیر

                     Gb                              Ebm                        Ab                           Bbm 

 بر او پناه بریم از بدی ها نترسیم چون گرچه خسته یا درمانده از وادی ها بگذریم ،

                           Bbm                      Ebm                       Ab                             Bbm 

 در بلندی های زندگی ، یا دره های عمیق ، بشنویم آوایش را که گوید آرام بگیر

       F7              Gb                         Ebm                         Ab                           Bbm 

 مانده از وادی ها بگذریم ، یک چیز را می دانیم و بدان می نگریمگرچه خسته یا در

   Bbm دوم فعه د   / F7-Bbm اول  دفعه          Ab                     Fm                       Bbm 

 (۲) بازایستیم و دانیم او خداست ، که او خداست ، که او خداست

         Ab                                      Gb                                    Ab                               Bbm 

 یهوه شالوم خداوند صلح و سالمتی، ی شبان قوم هاییییهوه رو، یهوه نسی پرچم پیروزی

                   Ab                                 Gb                               Ab                             Bbm 

 (۲) ، یهوه صبایوت خداوند لشکرها  یهوه رافا خداوند شفا ، یهوه یری می کند مهیا 

                     Bbm                 Ebm                    Ab                             Bbm 

 افتادگان ی، و برافرازنده بانیغر ی، اوست حام مانیتی یاوست خدا

                             Gb                           Ebm                    Ab                       Bbm 

 تسلی ماتمیان، مرهم شکسته دالن کسان ،  یو پناه ب انیزندان یرهاننده

                     Bbm                 Ebm                    Ab                             Bbm 

 افتادگان ی، و برافرازنده بانیغر یاوست حام،  مانیتی یاوست خدا

            F7                     Gb                  Ebm                        Ab                       Bbm 

 اوست قادر مطلق ، متعال است در جهـان، کسان  یو پناه ب انیزندان یرهاننده

   Bbm دوم فعه د   / F7-Bbm اول  دفعه          Ab                     Fm                       Bbm 

 (۲) بازایستیم و دانیم او خداست ، که او خداست ، که او خداست

         Ab                                      Gb                                    Ab                               Bbm 

 یهوه شالوم خداوند صلح و سالمتی، ی شبان قوم هاییییهوه رو، یهوه نسی پرچم پیروزی

                   Ab                                 Gb                               Ab                             Bbm 

 (۲)، یهوه صبایوت خداوند لشکرها  یهوه رافا خداوند شفا ، یهوه یری می کند مهیا 

 ـالهـ  س



V1 

        Bbm                                      Ab                                      Ebm            

Dar bolandihaye zendegi , ya darrehaye amigh , Beshnavim aavaayash ra  

                                                     Bbm 

Ke gouyad araam begir 

            Bbm                                         Ab                                   Ebm             

Garche khaste ya darmande az vadihaa bogzarim , Az badihaa natarsim 

                                                          Gb 

Chon bar ou panaah barim 

        Bbm                                      Ab                                      Ebm            

Dar bolandihaye zendegi , ya darrehaye amigh , Beshnavim aavaayash ra  

                                                     Bbm 

Ke gouyad araam begir 

            Bbm                                         Ab                                 Ebm             

Garche khaste ya darmande az vadihaa bogzarim , Yek chiz ra midanim 

                                                        Gb                    F7 

Va bedaan minegarim 

Pre-Chorus 

   Bbm                                          Fm                          Ab             1st Bbm-F7 / 2nd Bbm 

Bazistim o daanim , Ou khodast , ke Ou khodast , ke Ou khodast  (2) 

Chorus 

    Bbm                                                         Ab                  

Yahova Nesi Parchame piroozi , Yahova Royi shabane ghom’hayi 

                           Gb                                                                    Ab 

Yahova Shalom khodavande solh o salaamati 

  Bbm                                                                Ab                  

Yahova Rafaa khodavande shafaa , Yahova Yaraa mikonad mohaya 

                           Gb                                                              Ab 

Yahova Sabayoot khodavande lashkarhaa  (2) 



V2 

            Bbm                               Ab                                Ebm                         Bbm 

Oust khodaye yatiman ,Oust Hamiye ghariban ,Va barafrazandeye Oftadegan 

                          Bbm                                                  Ab                                 

Rahaanandeye Zendaaniyaan, Va panaahe bikasaan 

                         Ebm                                             Gb 

Marhame shekaste delaan , Tasaliye maatamiyaan 

            Bbm                               Ab                                Ebm                         Bbm 

Oust khodaye yatiman ,Oust Hamiye ghariban ,Va barafrazandeye Oftadegan 

                          Bbm                                                  Ab                                 

Rahaanandeye Zendaaniyaan, Va panaahe bikasaan 

                            Ebm                                           Gb                    F7 

Oust ghaadere motlagh , Mota’aal ast dar jahaan  

Pre-Chorus 

   Bbm                                          Fm                          Ab             1st Bbm-F7 / 2nd Bbm 

Bazistim o daanim , Ou khodast , ke Ou khodast , ke Ou khodast  (2) 

Chorus 

    Bbm                                                         Ab                  

Yahova Nesi Parchame piroozi , Yahova Royi shabane ghom’hayi 

                           Gb                                                                    Ab 

Yahova Shalom khodavande solh o salaamati 

  Bbm                                                                Ab                  

Yahova Rafaa khodavande shafaa , Yahova Yaraa mikonad mohaya 

                           Gb                                                              Ab 

Yahova Sabayoot khodavande lashkarhaa  (2) 

Selah 

Pre-Chorus 


