
V1 

 

                                    Fm                                                              Cm 

 در طوفانهای این دنیا،  در مصیبت ها و در سختی
                               G                         Eb                                                Bb 

 که تو با من هستی ای عیسی ،   تنها یک چیز مرا آرامی است
                                             Fm                   C                                 Cm 

 از هر سو جانم در سختی است ،   گر نباشد مرا همدم
                                                 G                    Eb                        Bb 

 شکافنده ى هر تاریکی است،  دانم نور امید تو
 

Chorus 

 

                                 Bb                                                                           Cm 

 تنها امید جانم عیسی ، ستایم نامت را در هر جا
                       G                                               Fm                                       Bb 

 چیز را که تویی ، تا ابد در قلبم پادشاه دانم یک  می
                                 Bb                                                                        Cm 

 با محبت بی مانندت ، پوشانیدی زندگی ام را
                             G                                           Fm                                  Bb 

 نترسم چون تویی سلطانم ، در هیاهوی این دنیا 
 

 V2 

 

                                    Fm                                                            Cm 

 گرافتاده یا که ایستاده  ، گر خموده ام یا سربلند 
                                    G                        Eb                                            Bb 

 که گیرد دست من در هر وضع توست ای عیسی ، این امانت
                                   Fm                         C                                     Cm 

 چیزی ندارم بهرت دهم ، جز این تن و جان خسته ام
                                       G                        Eb                                  Bb 

 م شفا ببخش ، با فیض تو گیرم من مرهتسلی ده و 

 
Chorus 

 
 



V1 

 
                      Cm                                                                      Fm 

Dar mosibatha vo dar sakhti , dar tufanhaye in donya 

                     Bb                                                 Eb                            G 

Tanha yekchiz mara aramist , ke to ba man hasti ey isa 

                 Cm                                                C                          Fm 

Gar nabashad mara hamdam , az harsu jaanam dar sakhtist 

                          Bb                                     Eb                          G 

Danam nure omide to , shekafandeye har tarikist 

 
Chorus 

 
        Cm                                                                                             Bb 

Tanha omide janam isa , Setayam namat ra dar harja 
  Bb                                         Fm                                                              G 

Midanam yekchiz ra ke toyi , ta abad dar ghalbam padeshah 
          Cm                                                                                           Bb 

Ba mohabate bimanandat , Pushanidi zendegiyam ra 
          Bb                                       Fm                                                   G 

Natarsam chon toyi soltanam , Dar hayahuye in donya 

 
V2 

 
                     Cm                                                                        Fm 

Gar oftade ya ke istade , gar khamudeam ya sarboland 

                     Bb                                      Eb                             G 

In amanate tost ey Isa , ke girad daste man dar har vaz 

                    Cm                                                C                         Fm 

Chizi nadaram bahrat daham , joz in tano jane khasteam 

                Bb                                              Eb                            G 

Tasli deh o shafa bebakhsh , ba feyze to giram man marham 

 
Chorus 

 


