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Sevinç günü, barış günü,
Mesih dünyamıza indi !
Dünya karanlık, yoktu bir ışık
Sevin, sevinin imanlılar !  

Sevinç günü, barış günü,
Mesih dünyamıza indi !
İsa getirdi, kurtuluş, sevgi
Sevin, sevinin imanlılar !



Sevinç günü, barış günü, 
Mesih dünyamıza indi !
Tüm yüreğimle, izzet Rabbime
Sevin, sevinin imanlılar !
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Sakin gece ! Kutsal gece !
Uyurlar şehirde
Tek Meryem ve Yusuf nöbette
Tatlı, kutsal bebek yemlikte
//  Uyu, İsa, rahatla !  //



Sakin gece ! Kutsal gece !
Gökten nur inmekte
Çobanlar hayranlıkla bakar
Melek ordusu övgü sunar
//Kurtarıcımız doğdu !  //



Sakin gece ! Kutsal gece !
Ey İsa, yüzünde
Sevginin saf ışığı parlar
Tanrı lütfunun çağı başlar
//  Geldi Allah’ın Oğlu !  //
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Ey küçük Beytlehem şehri, 
ne kadar sessizsin !

Derin uykunda gökleri 
kaplar nurlar sakin

Karanlık handa parlar 
sönmez o sonsuz Nur

Yılların tüm umutları 
hep sende buluşur.



Bak ! İsa doğdu Meryem’den. 
Toplandı melekler

Herkes uyurken, gökten duyuldu 
hoş ezgiler

Ey seher yıldızları, yayın 
bu doğumu

Sunun Rab’be övgüleri, 
insanlara sulhu !



Ne sakin, ne sakin kutsal 
armağan verilir !

Böylece Rab’den kalbimiz 
sonsuz yaşam alır

Kulak duymaz sesini 
günah dünyasında 

Fakat iman edenleri 
kabul eder İsa.



Kutsal Beytlehem’de doğan, 
gel üzerimize !

Sil, at bizden suçluluğu ! 
Sen doğ kalbimize !

Meleklerin müjdesi ne ulu, 
ne güzel !

Ah, bize gel ve bizde dur, 
İsa İmanuel !
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Gelin, imanlılar, sevinç ve zaferle !
Gelin, gelin ta Beytlehem’e kadar !
Bakın İsa’ya, meleklerin Kralı !

Tekrar: 
Gelin, secde edelim !
Gelin, secde edelim !
Gelin, secde edelim Rab İsa’ya !



Tarlada çobanlar koyunları b’rakır
Büyük hayret içinde yaklaşırlar
Biz de oraya gidelim sevinçle !

Tekrar: 
Gelin, secde edelim !
Gelin, secde edelim !
Gelin, secde edelim Rab İsa’ya !



İsa’ya selamlar ! doğdu bu dünyaya
Sana, ey Rab İsa, sonsuz hamtlar !
Allah’ın Sözü görünür vücutta.

Tekrar: 
Gelin, secde edelim !
Gelin, secde edelim !
Gelin, secde edelim Rab İsa’ya !



6

Tahtını b’raktın, tacını hem de
Dünyaya geldin bana.
Yoktu sana bir yer Beytlehem’de
Senin kutsal doğuşuna.

Tekrar :

Ah, gel kalbime, Rab İsa !
Kalbimde yer var sana.
Ah, gel kalbime ! Gel, Rab İsa !
Kalbimde yer var sana.



Melekler gökte ilahilerle
Doğuşunu etti ilan.
En alçak gönüllülükle indin
Geldin bize olup insan.

Tekrar :

Ah, gel kalbime, Rab İsa !
Kalbimde yer var sana.
Ah, gel kalbime ! Gel, Rab İsa !
Kalbimde yer var sana.



Yuvada kuşlar, inde tilkiler
Buldular hep rahat dolu.
Fakat başını koyacak bir yer
Yoktu sana, İnsanoğlu.

Tekrar :

Ah, gel kalbime, Rab İsa !
Kalbimde yer var sana.
Ah, gel kalbime ! Gel, Rab İsa !
Kalbimde yer var sana •
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Sevin, dünya ! Rab’dir gelen,
Kral kabul edilsin !
Herkes O’nda bulsun güven.
Sesleri çınlasın !
Sesleri çınlasın !
Sesleri sevinçle çınlasın !



Sevinsin yer ! Hükümran’a
İnsan ses coştursun.
Yayla ve da, kara, derya !
Hoş şarkı duyulsun !
Hoş şarkı duyulsun !
Hoş şarkı, hoş şarkı duyulsun !



Günah ve dert çoğalmasın,
Dikensiz olsun yer !
Her alçak şey 
artık kalksın !
Bak, geldi nimetler !
Bak, geldi nimetler ! geldi 
nimetler !



Dürüst, şefkatli Hükümdar
Tüm dünyaya sunar
Kendi büyük görkemini,
Tatlı sevgisini, 
Tatlı sevgisini,
Pek tatlı, pek tatlı sevgisini !
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Çobanlar geliyor, 
müjde veriyor.

Davud’un şehrinde 
Mesihim doğdu.

Beytlehem şehrinde 
yemlikte yatıyor.

Sevinin, sevinin, 
Mesihim doğdu !



Meryem’in, Yusuf’un 
sonsuz sevinci,

Melekler göklerde 
söyler ilahi.

Beytlehem şehrinde 
yemlikte yatıyor.

Sevinin, sevinin, 
Mesihim doğdu !



Söyleyin müjdeyi 
bütün dünyaya !

Günahı kaldıran 
Kurtarıcımız

Beytlehem şehrinde 
yemlikte yatıyor

Sevinin, sevinin, 
Mesihim doğdu !
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Rab İsa Getsemani’de
Savaştı ruhta düşmanla.
Terleri aktı topraa;
Şakirtler daldı uykuya.

Yahuda ihanet etti,
Rab ona pek çok sabretti.
Pilatus eziyet etti;
Mesihim tahammül etti.



Haçını aldı sırtına,
Taşıdı ta Golgota’ya.
Çiviler deldi elini,
Ölüme verdi kendini.

Üçüncü gün O dirildi, 
Baba’nın yanına gitti.
Mukaddes Ruh’u gönderdi,
Halkını teselli etti.



Fidyesi günahlarımın,
Ödendi kanıyla O’nun.
Mesihim bizi çok sevdi,
Bana da merhamet etti.

Ey Rabbim, Kurtarıcımsın;
Yok senden başka yardımcım.
Ellerin’ bana uzatıp
Çamurdan beni çıkardın.



Hamdolsun, haleluya !
Şükrolsun, haleluya !
Coşkunum, haleluya !
Kurtuldum, haleluya !
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Golgota’da boğazlanmış 
Kuzu sesi geliyor;

// “Eli, eli” sözleriyle 
kayaları deliyor.  //

Cuma günü Kurtarıcı 
o çarmıha gerildi;

// Hatta güneş üzerine 
siyah perde çekildi.  //



Meleklerin ordusuyla 
Golgota’ya ulaştı;

// “Tamam oldu” denilince, 
kaya, perde yırtıldı.  //

Rab İsa’nın vücudundan 
kanlı seller akıyor,

// Ruhunu da yüksek sesle 
Babasına veriyor  //



Akan kutsal kanı ile 
yeni hayat veriyor !

// Ey günahkyar, gel, iman et ! 
Rab İsa kurtarıyor !  //
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// Git, o koyu bahçeye
Denenmeye düşen can. //
Bir an İsa’yla bekle;
Bak, sen O’nun haline.
Kanlı terler dökenden
Dua etmeyi öğren.



// Bak, Golgota yoluna,
O dövülmüş, yaralı. //
Ama yine insana
Derin sevgiyle balı.
Çarmıhı taşıyandan
Nasıl taşıdı, öğren.



// Git, Golgota dağına,
 Bak, o kurban İsa’ya, //
Bütün insan uğruna
Akan suçsuz o kana.
Ve tamamdır diyenden
Ölmesini de öğren •



12

Uzak bir tepede pürüzlü bir haç var,
Hakaret, elem, dert nişanı.
Severim o haçı, çünkü or’da İsa
Kurbanla döktü pak kanını !

Tekrar :

Ömrümün ta sonuna kadar
Severim pürüzlü o haçı.
Yerine bir gün Kurtarıcım
Verecek o şerefli tacı.



Dünyanın utancı pürüzlü o haçın
Harika cazibesi bana !
Çünkü b’raktı İsa göksel izzetini
Götürdü haçı Golgota’ya.

Tekrar :

Ömrümün ta sonuna kadar
Severim pürüzlü o haçı.
Yerine bir gün Kurtarıcım
Verecek o şerefli tacı.



Kan ile boyanmış pürüzlü o haçın
Garip bir güzelliği var.
Çünkü or’da İsa akıttı kanını
Ve aflık buldum ben günahkâr !

Tekrar :

Ömrümün ta sonuna kadar
Severim pürüzlü o haçı.
Yerine bir gün Kurtarıcım
Verecek o şerefli tacı.



Pürüzlü o haçın hakaretlerini
Sadakat, sabırla taşırım.
Fakat bir gün b’rakıp 
   dünyanın derdini
Gökteki haşmete ererim.
Tekrar : Ömrümün ta sonuna kadar

Severim pürüzlü o haçı.
Yerine bir gün Kurtarıcım
Verecek o şerefli tacı. •
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Aktı Rab İsa'nın kanı,
Öldü Hükümranım.
Suçluydum ben - kutsal olan
Olur mu kurbanım?



Tekrar: 
Çarmıhta, çarmıhta, 

kurtuluş buldum orda,
Suç yükü de kayboldu kalbimin.
Görüşüm şifa buldu imanla,
  Yok artık sonu sevincimin !



Suçlarımdan mı çarmıhta
O derin ah çekti?
Yüce lütuf! Eşsiz feda!
Görülmemiş sevgi!



Tekrar: 
Çarmıhta, çarmıhta, 

kurtuluş buldum orda,
Suç yükü de kayboldu kalbimin.
Görüşüm şifa buldu imanla,
  Yok artık sonu sevincimin !



Güneş görkemini örttü,
Tümüyle karardı.
İnsanı Yaratan öldü,
İnsanın kurbanı!



Tekrar: 
Çarmıhta, çarmıhta, 

kurtuluş buldum orda,
Suç yükü de kayboldu kalbimin.
Görüşüm şifa buldu imanla,
  Yok artık sonu sevincimin !



  Gözyaşım sel gibi aksa,
  Borçluyum sevgine,
  Veririm kendimi sana,
  Rabbim, sevinç ile!



Tekrar: 
Çarmıhta, çarmıhta, 

kurtuluş buldum orda,
Suç yükü de kayboldu kalbimin.
Görüşüm şifa buldu imanla,
  Yok artık sonu sevincimin !
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Elemler adamıdır
Tanrı Oğlu’nun adı.
Günahkyarı kurtardı,
Haleluya, Rab İsa’ya !

Utanca maruz kaldı,
Yerime mahkыm oldu.
Kanıyla af sağladı,
Haleluya, Rab İsa’ya !



O çarmıha gerildi,
“Tamam oldu !” O dedi.
Şimdi göğe yükseldi,
Haleluya, Rab İsa’ya !

O gelip Kral olarak
Bizi göğe alacak.
İlahi bu olacak,
Haleluya, Rab İsa’ya !
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Kurtarıcım görkemini,
Göklerdeki şanlı tahtı
Benim için mi terk etti?
Benim için mi O öldü?

Tekrar :

Evet, hepsi benim için!
İsa’nın sevgisi taşkın.
Daima söylerim ilahi;
Rabbim öldü benim için.



Meleklerin hoş ezgisi
Tüm evrende yankılandı.
Benim için mi Hak olan
Hazırladı böyle bir plan?

Tekrar :

Evet, hepsi benim için!
İsa’nın sevgisi taşkın.
Daima söylerim ilahi;
Rabbim öldü benim için.



Dua edip Getsemani’de
Kan ter döktü bütün gece.
Suçumun yükünü kendi
Benim için mi yüklendi?

Tekrar :

Evet, hepsi benim için!
İsa’nın sevgisi taşkın.
Daima söylerim ilahi;
Rabbim öldü benim için.



Benim için mi çarmıhta
Kutsal kanın’ etti feda?
Başın’ eğip can verince
Benim için mi O öldü?

Tekrar :

Evet, hepsi benim için!
İsa’nın sevgisi taşkın.
Daima söylerim ilahi;
Rabbim öldü benim için.



Kurtarıcım: “Kucağımda
Rahat vardır” diyor bana.
Ve yaslansa yorgun başım,
Tamam rahat ben bulurum.

Tekrar :

Evet, hepsi benim için!
İsa’nın sevgisi taşkın.
Daima söylerim ilahi;
Rabbim öldü benim için. •
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Rab'bin güzelliğini gör, (eko)
Güzel çehresine bir bak. (eko)
Bak kurban olan kuzuya, (eko)  
Adın yazılı avcunda. (eko)
Acımız kalbini deldi. (eko)
Gururumuzun simgesi,  (eko)
Dikenli taç.



Günahları üstlenirken, (eko)
Kalbinden sırf sevgi akar. (eko)
Dudaklarında adım var, (eko) 
Cezamın yükünü taşır. (eko)
Bu sevgi beni şaşırttı. (eko)
Kurbanı beni hür kıldı. (eko)
Hayat buldum ! 
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Ey baş, dolu elemle 
ve alay edilmiş !

Ey 0baş, sivri dikenle, 
tahkirle taçlanmış !

Önce şan ve şerefle 
sen taçlanmış iken,

Şimdi hor görülsen de 
bana azizsin sen !



Ya Rab her ne çektinse, 
hepsi benim için;

Sen yüklendin elemle, 
günahımdı yükün.

Ben önündeyim; işte, 
layıkım gazaba.

Bak merhametle bana, 
ey şefkatli İsa !



Ölüme giden sevgin 
ve acıman için

Sana teşekkürlerim’ 
söyleyemez dilim.

Sadık kalayım diye 
koru daima beni,

Ve bu ömrüm bitince 
al yanına beni !



Senden uzaklaşsam da 
ayrılma sen benden !

Daha yakın ol bana ! 
En son ölür iken,

Ölümün dehşetleri 
yenmesinler beni !

Al benden endişemi,  
rahat ettir beni !
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Mesih ölüp dirildi, haleluya !
Eski yılan ezildi, haleluya !
Galip geldi Mesihim, haleluya !
Boş değildir ümidim, haleluya !
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Şanlar hep senin, muzaffer sensin !
Sonsuz bir zaferle ölümü yendin !
Parlayan melekler taşı kaldırdı;
Seni saran bezler mezarda kaldı.

Tekrar :

Şanlar hep senin, muzaffer sensin !
Sonsuz bir zaferle ölümü yendin !



İşte, Rab İsa ! Yaşama döndü,
Selam verir bize, korku silindi !
Kilise, sevinçle söyle ilahi,
Dirildi Rab İsan, ölüm yenildi !

Tekrar :

Şanlar hep senin, muzaffer sensin !
Sonsuz bir zaferle ölümü yendin !



Şüphemiz yoktur, Yaşam Önderi,
Sensiz hayat yoktur - güçlendir bizi.
Tam zafer ver bize sonsuz sevginle,
Ölümden al bizi göksel evine !

Tekrar :

Şanlar hep senin, muzaffer sensin !
Sonsuz bir zaferle ölümü yendin !
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Dirildi Rab mezardan - Haleluya !
İnsanoğulları desin: “Haleluya!”
Sevinçle etsin ilan: “Haleluya!”
Gökyüzü de seslensin: “Haleluya!”

Kurtuluşu salayıp - Haleluya ! 
Günahlardan kurtardı - Haleluya !
Sevgiyi bağışlayıp - Haleluya ! 
Dünyayı aydınlattı - Haleluya !



Ey ölüm, dikenin hani?  Haleluya !
Ey mezar, kuvvetin hani?  Haleluya !
Sizi Rab İsa yendi - Haleluya !
Haç, mezar, gök bizimdir 

- Haleluya !
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Diri Kurtarıcıya kulluk ediyorum.
Bugün de O yaşıyor, 

bunu biliyorum !
Eli bana destektir, sesi sevindirir;
Tam ihtiyacım varken, bana gelir.



Tekrar :

Rab dirildi ! Rab İsam hayatta !
Yürür benimle, konuşur 
Ömrün dar yolunda.
Rab dirildi ! Kurtuluşu sunar.
Sorarsın: “Bu nasıl olur?”
Bak, kalbimde yaşar !



Ben çevremde görürüm 
derin sevgisini;

Yüreğim ezilse de, 
kesmem ümidimi.

O önümde, bilirim, 
korkunç fırtınada;

Artık İsa geliyor pek yakında !



Tekrar :

Rab dirildi ! Rab İsam hayatta !
Yürür benimle, konuşur 
Ömrün dar yolunda.
Rab dirildi ! Kurtuluşu sunar.
Sorarsın: “Bu nasıl olur?”
Bak, kalbimde yaşar !



İmanlı, coş sevinçle ! 
Kralın Rab İsa’ya

Ses yükseltip sonsuzca 
söyle: “Haleluya!”

Arayana umuttur ve bulana yardım;
Yok senin gibi seven, tatlı Rabbim !



Tekrar :

Rab dirildi ! Rab İsam hayatta !
Yürür benimle, konuşur 
Ömrün dar yolunda.
Rab dirildi ! Kurtuluşu sunar.
Sorarsın: “Bu nasıl olur?”
Bak, kalbimde yaşar !
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Huzur geldi, savaş bitti,
Kazanıldı ruh zaferi !
Hamtlar olsun, sevdi bizi,
Haleluya, haleluya !

Ölüm dehşetini saçtı,
İsa bu kudreti yendi.
Alkışlayın bu zaferi,
Haleluya, haleluya !



Üçüncü gün kıyam etti,
Mesih muzaffer dirildi.
Şan şerefle işte geldi,
Haleluya, haleluya !
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Kuzu gibi götürüldün
Boğazlanmaya...
Sırtında bir dünya taşıdın,
Dertli ve bitkin.
Canın’ verdin, kanın’ verdin.



Tekrar :

Dirisin, dirisin dirildin sen !
Haleluya !
Yücelik ve görkem verilsin
Haleluya, İsam sana !



Gün doğarken dertli Meryem 
ağlamaktaydı.
Orada sesini duydu, seslendin ona :
“Meryem”, “Rabbim”,
“Meryem”, “Rabbim”.



Tekrar :

Dirisin, dirisin dirildin sen !
Haleluya !
Yücelik ve görkem verilsin
Haleluya, İsam sana !



Şimdi Baba’nın sağında 
yücelerdesin.
Senin sonsuz egemenliğin 
çoktan başladı.
Görkem sana, görkem sana !



Tekrar :

Dirisin, dirisin dirildin sen !
Haleluya !
Yücelik ve görkem verilsin
Haleluya, İsam sana !
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Bak, mezarda yatar İsa Mesihim.
Dirilişi bekler, İsa Rabbim.

Tekrar :

Rab mezardan dirildi !
Ölüm sonsuzlarca yenildi !
O her kötülükten bizi kurtardı,
Karanlıktan aydınlığa aktardı !     
Rab İsa dirildi !
Haleluya ! Hamdolsun !



Boşuna beklenir İsa Mesihim,
Boşuna tutulur İsa Rabbim.

Tekrar :

Rab mezardan dirildi !
Ölüm sonsuzlarca yenildi !
O her kötülükten bizi kurtardı,
Karanlıktan aydınlığa aktardı !     
Rab İsa dirildi !
Haleluya ! Hamdolsun !



Ölüm galip değil İsa Mesih’e,
Mezar engel değil İsa Rab’be.

Tekrar :

Rab mezardan dirildi !
Ölüm sonsuzlarca yenildi !
O her kötülükten bizi kurtardı,
Karanlıktan aydınlığa aktardı !     
Rab İsa dirildi !
Haleluya ! Hamdolsun !
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Ey İsa’yı arayanlar,
Umutları yok olanlar,

// Üzgün, dertli, kederliler,
İsa Mesih dirilmiştir !  //

Melek gökten gönderildi,
Mezar taşı kaldırıldı.

// İnsanlara müjdelendi,
İsa Mesih dirilmiştir !  //



Sevinç size inanlılar !
Müjde size günahlılar !

// Tüm evrene bildirilsin,
İsa Mesih dirilmiştir !  //
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// Allah’ın Oğlu yine geliyor
Her bir dil desin: “Haleluya!” //

De: “Haleluya!” 
Söyle: “Haleluya!”

De: “Haleluya!” 
Söyle: “Haleluya!”

Her bir dil desin: 
“Haleluya!”
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Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.
Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.
İsa yaşıyor, yaşıyor !
İsa yaşıyor, yaşıyor !
Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.
Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.



Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.
Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.
İsa geliyor, geliyor !
İsa geliyor, geliyor !
Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.
Amin, gel ya Rab İsa, İsa, İsa.
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Bak, bulutlarda geliyor 
o kurban olan Kuzu !

Tüm evren hazırlanıyor, 
çalınıyor son boru !

Haleluya ! Haleluya ! 
Mahşer ne kadar ulu !

Bütün mezarlar açılır, 
ölüler birden kalkar;



Bir yere hep toplanırlar 
milletlerle tüm halklar.

İşte şimdi, işte şimdi 
herkes son halin’ bekler.

Bütün yürekler çıplaktır,
yargılanacak cihan;

Şimdi kitaplar açıktır, 
kuruldu işte divan !



Kimde vardır, kimde vardır 
cevaba cüret o an?

Kuzunun kutsal kanıyla 
yıkanmış iyi kullar

Ayrılıp şimdi emriyle 
cennete gidecekler.

“Haleluya ! Haleluya !” 
sonsuzca diyecekler.
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Duyulunca son boru sesi, 
zaman sona gelir

Ve parlak sonsuz sabah belirlenir.
Kurtulmuş olanlar toplanınca 

gök yakasında
Olacağım elbet ben de orada !



Tekrar :

Olacağım elbet ben de !
Olacağım elbet ben de !
Olacağız elbet biz de !
Olacağız elbet biz de orada !



O kutsal sabahta 
bütün mezarlar açılınca

Diriliş bedeni giyilir or’da.
Göksel vatanda 

Rab’bin sevdikleri toplanınca
Olacağım elbet ben de orada !



Tekrar :

Olacağım elbet ben de !
Olacağım elbet ben de !
Olacağız elbet biz de !
Olacağız elbet biz de orada !
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// Rab gelecek, Rab gelecek,
Rab gelecek.  //

// Rab yüksek nida ile, 
meleğin sedasıyla
Allah’ın borusuyla 
gökten inecek. //



31

Kuleden bekçi ne diyor?
“Uyanın hep !” nida ediyor,
“Uyan, Siyon, et acele !
Yarı gece vaktidir
Ve davetin son fırsatıdır.



Uyan ve kalk, ey bakire !
Geliyor Güveyin,
Donat fenerini, Haleluya !
Hazır olup düğününe
Çabukça koş geleceğe !”



Duyunca Siyon nidayı
Pak sevinçle kalbi hopladı,
Kalkıp çabuk hazır oldu.
Gökten gelen Güveyidir,
Büyük mükvfat vericidir.



Parlak yıldız, sönmez nuru !
İsam, gel, al bizi!
Sensin görkem, sevgi!
Haleluya!
Ardınca biz sevinç ile!



Hep girelim düğününe!
İnci kapıdan gireriz,
Seni beyaz tahtta görürüz,
Kapanıp ederiz secde.
Melekler altın tanburla,



Biz kutsallar şükran sevinçle
O an başlarız hep hamd
Daha göz görmeyen,
Kulak işitmeyen
Bir sevinçle
Tapınırız, yüceltiriz,
Sana sonsuz hamdederiz !
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İmanuel, İmanuel,
O’nun adı İmanuel.
Tanrı bizde, içimizde,
O’nun adı İmanuel.
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// Karanlığı dağıtıyor,
Işığıyla parlatıyor, //

// Harikalar yaratıyor,
Kurtarıcı İsa Mesih! //

// Günahlıyı çağırıyor,
Günahından arıtıyor, //

// Huzur, esenlik veriyor,
Kurtarıcı İsa Mesih!  //



// O seni de çok seviyor,
Sevgisiyle kucaklıyor, //

// Sonsuz yaşamı veriyor
Kurtarıcı İsa Mesih ! //

// Karanlığı dağıtıyor,
Sevgisiyle parlatıyor, //

// Harikalar yaratıyor,
Yüce olan İsa Mesih ! //
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// Sonsuz olanım der, benim adım,
Sonsuzlua dek ben var olanım.//

// Kuşaktan kuşağa benim, varım. 
// Adım: Ben varım, 

öyle yaşarım. //



Tekrar :

// Benim, varım, 
her zaman yaşarım, //

// İnanlıya yaşam bağışlarım, //
// Yaşam bağışlarım. //



// Seni gönderen kim, diye soran
    Durmadan duyar bir ses 

ilk ve son. //
// Kuşaktan kuşağa zaman zaman

Var olan benim der, 
ben ezelden. //



Tekrar :

// Benim, varım, 
her zaman yaşarım, //

// İnanlıya yaşam bağışlarım, //
// Yaşam bağışlarım. //
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Ne görkemlidir Tanrısal sevgi!
O, dünyamıza Oğlunu gönderdi.
Gelip kurtardı azaptan bizi.
Ve yaklaştırdı Tanrı’ya bizi.
Gelip kurtardı azaptan bizi
Ve barıştırdı Allah’la bizi.



Her suçumuzu İsa yüklendi,
Haçın üstünde yerimizde öldü.
Kutsal kanıyla ve hayatıyla
Paha biçilmez fidye ödedi.
Kutsal kanıyla ve hayatıyla
Paha biçilmez ücret ödedi.



Bakın Mesih’e, ölümü yendi,
Ulu görkemiyle göğe yükseldi.
O oturuyor Tanrı sağında,
Bize ediyor şefaat orda.
O oturuyor Tanrı sağında,
Bize ediyor şefaat orda.



Hüküm için Rab gökten inecek,
Boru sesiyle bizi çağıracak.
Ve ansızın mezarları açacak
Bütün ölüleri diriltecek !
Ve ansızın mezarları açacak,
Uyuyanları hep kaldıracak !



Ey adil Yargıç ! Yardım et bize,
Temiz olalım yargının gününde !
Suçtan kurtulup aziz kanınla
Seni övelim kutsal halkınla !
Suçtan kurtulup pak kanın ile
Hamt yükseltelim sevdiklerinle !
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İsa Mesih önder,
Önümüzde siper,

// Her güçlüğü o anında
Her zaman yener. //

İsa Mesih sağlam,
Sarsılmayan kayam,

// Yüreğimde bütünleşti,
Ondan kopamam. //



İsa Mesih yüce,
Tapılır o güce.

// Biz daima O’na taparız
Gündüz ve gece. //

İsa Mesih önder,
Önümüzde siper,

// Her güçlüğü o anında
Her zaman yener. //
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Sevinçle biz katılırız
Cennetin hizmetine.
İlahiyle tapınırız
Rab İsa’nın ismine.

Tekrar :

İlahiyle tapınırız,
Çünkü sen çektin acı.
Senin lütfunla buluruz
Gökte sonsuz yaşamı.



Çarmıhta büyük elemle
Suçumuzu kaldırdın.
Üç gün sonra dirilmekle
Ölüm gücünü kırdın 

Tekrar :

İlahiyle tapınırız,
Çünkü sen çektin acı.
Senin lütfunla buluruz
Gökte sonsuz yaşamı.



Karanlık seni görünce
Yüzünden hemen kaçtı.
Çünkü sonsuz erdeminle
Aydınlattın dünyayı.

Tekrar :

İlahiyle tapınırız,
Çünkü sen çektin acı.
Senin lütfunla buluruz
Gökte sonsuz yaşamı.



İsa, sen galip gelince
Üzüntü, dert kaybolur.
Dünyaya Ruhun inince
Cennete benzer olur.

Tekrar :

İlahiyle tapınırız,
Çünkü sen çektin acı.
Senin lütfunla buluruz
Gökte sonsuz yaşamı.



Günaha bağlı binlerce
Her gün özgür edersin.
Sana olan hamdimizle
Gök ve dünya birleşsin !

Tekrar :

İlahiyle tapınırız,
Çünkü sen çektin acı.
Senin lütfunla buluruz
Gökte sonsuz yaşamı •
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Ara bütün dünyayı,
Gelmiş geçmiş zamanı,

// Rastlamazsın bir yerde
Mesih’teki sevgiye.  //

Hastayı, günahkyarı
Karanlıktan kurtardı.

// Seni, beni, herkesi,
Düşmanı da O sevdi.  //



Gökten inen ekmeğim,
Işığımdır, her şeyim !

// Kötü günde Mesihim
Dostumdur güvendiğim.  //

Ne kadar övsem O’nu,
Övgümün gelmez sonu !

// Göreceğim ben O’nu
Yüz yüze yaşam boyu.  //
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// Yaşam, gerçek, yol ben’im,
İsa Mesih’tir adım. //

// Bana gelen herkese
Kollarımı açarım. //

// Yaşam ekmeği ben’im,
Acıkan bana gelsin. //

// Yaşam suyu var bende,
Susayan gelsin içsin. //



// Karanlıkta yürüyen,
Gerçek nuru özleyen, //

// Yürü benim ardımca,
Nuruyum ben dünyanın. //

// İyi çobandır adım,
Kuzuları severim. //

// Tanrı’nın atadığı
Gerçek kurban ben oldum. //



// Yaşam, gerçek, yol ben’im,
İsa Mesih’tir adım. //

// Bana gelen herkese
Kollarımı açarım. //
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// Anlatayım, dinle beni,
Yüce Rab’bin sevgisini.  //

// Gökten akıp yaşam verir,
Hiç durmadan pınar gibi.  //

// İnsanların sevgisi
Gelir, geçer rüzgar gibi.  //

// Mesihimin sevgisi
Durur sağlam kaya gibi.  //



// At temelin’ bu kayaya,
Pişman olma fırtınada. //

// Denenmede, zorluklarda
Sarsılmazsın, güven O’na. //

// İnsanların sevgisi
Gelir, geçer rüzgar gibi. //

// Mesihimin sevgisi
Durur sağlam kaya gibi. //
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İnandım tek Tanrı’ya,
Evreni yaratana,

// Kurtarıcı İsa’ya,
Benim için ölene.  //

Üçüncü gün dirildi,
Baba Tanrı’ya gitti.

// O’na iman edene
Verir sonsuz yaşamı ! //



Döktüğü temiz kanı
Yıkar her günahkyarı.

// Mesih yine gelecek,
İnanlıyı alacak. //

Mesih İsa yargıçtır,
Ölü ve dirilerin.

// Vardır sonsuz yaşamı
İmana gelenlerin ! //



Bu müjdeye inandım !
Günahımdan yıkandım !

// Rab’bin Kutsal Ruhunu
Ben inayetle aldım ! //
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Gel, gel, gel,
Kurtar bu canları,
Ya Rab, çünkü
Sen seven bir Tanrısın.

Ver, ver, ver,
Ruh’un ateşini,
Ya Rab, çünkü
Sen yakan bir ateşsin •
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Dünyamıza geldin sen,
Bebek oldun değişerek,
Görkemini bıraktın
Aramızda yaşayarak.

Tekrar :

İsa Mesih, elem çeken
Sesleniyor şimdi bize.
O’na gelip her an tapınmamızı
Fısıldıyor kalbimize.



O bahçede ağladın
Suç yükümü taşıyarak,
Paramparçaydı kalbin,
Ama dedin: “Senin arzun.”

Tekrar :

İsa Mesih, elem çeken
Sesleniyor şimdi bize.
O’na gelip her an tapınmamızı
Fısıldıyor kalbimize.



Gel, gör delinen eli,
O elem senin içindi !
Göğe uzanan eller
Hain çiviyle delindi.

Tekrar :

İsa Mesih, elem çeken
Sesleniyor şimdi bize.
O’na gelip her an tapınmamızı
Fısıldıyor kalbimize.



Öğrenelim sevmeyi,
Kralımızı yüceltmeyi.
Kayıralım herkesi,
Sevmek demek, Mesih demek.

Tekrar :

İsa Mesih, elem çeken
Sesleniyor şimdi bize.
O’na gelip her an tapınmamızı
Fısıldıyor kalbimize •
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İsa Tanrı’nın sağındadır,
Davud’un tahtında duruyor !
Tanrı her şeyi O’na verdi,
Düşmanları yenecek !
Tekrar :

Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Ve O’nun saltanatı ve barışı
/// Hiç bitmeyecek ! /// 



Tanrı çok çok yükseltti O’nu,
O’na en yüce ismi verdi.
Her diz çöküp her dil diyecek:
“İsa Mesih Rab’dir !”
Tekrar :

Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Ve O’nun saltanatı ve barışı
/// Hiç bitmeyecek ! /// 



Rab inanlı topluluğuyla
Yepyeni bir ulus yarattı.
Sevinçle hizmet edeceğiz,
Saltanat süreceğiz !
Tekrar :

Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Ve O’nun saltanatı ve barışı
/// Hiç bitmeyecek ! /// 



Müjde’yi fakire duyurun !
Tutsak özgür, kör görür olur !
Bu dünya saltanatı yakında
Tanrımızın olur !
Tekrar :

Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Egemenlik O’nun omuzlarındadır !
Ve O’nun saltanatı ve barışı
/// Hiç bitmeyecek ! /// 
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İsa Mesih, ilk sensin, son sensin,
Haleluya, gerçek sen, tek sensin !
Kapı sensin, yol sensin, baş sensin,
Haleluya, gerçek sen, tek sensin !

Sonsuzluğa dek aynı Rab sensin,
Haleluya, gerçek sen, tek sensin !
Halelu, haleluya, halelu,
Halelu, haleluya, halelu !
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// O yaşıyor, O yaşıyor, 
O yaşıyor, O yaşıyor. //

// Rab İsa özgür kılar,
Sonsuz mutluluk, yaşam sağlar//

2. O seviyor.
3. O geliyor.
4. Maranata !
5. Haleluya !
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// Elemlerin adamı
İsa Mesih’in adı. //

// Günahlıyı kurtardı,
Sonsuz yaşam sağladı,
Sonsuz yaşam sağladı. //



// İsa aldı yükümü,
Giydi benim hükmümü. //

// Kanıyla af sağladı,
Beni Rab’be bağladı,
Beni Rab’be bağladı. //



// O çarmıha çakıldı,
“Tamam oldu!“ O dedi. //

// Ölümü bile yendi,
Rab katına yükseldi,
Rab katına yükseldi. //



// Rab olarak gelecek,
İnanlıyı alacak. //

// Yer, gök hamt çınlatacak,
İlahi bu olacak, 
İlahi bu olacak. //



48

İsa Mesih davet etti,
Herkes, herkes gelsin, dedi.
İsa kurtarıcımızdır.
İsa Mesih ışık, yaşam,
Bize verildi Tanrı’dan,
Önder ve Kralımız O’dur.
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İsa dedi: Ben çobanım,
Kuzularımı severim.
Benimkileri tanırım,
Onlar için can veririm.

İsa dedi: Ben kapıyım,
Kurtulacak benden giren.
Girer, çıkar, otlak bulur,
Kapamazlar onu benden.



Benim sözümü duyarlar,
Ardımca gelir kuzular,
Ebediyen yok olmazlar,
Sonsuz yaşamı alırlar.

Kuzular var uzak benden,
Alsam düşmanın elinden,
Duysa onlar da sesimi,
Olsa tek çoban, tek sürü •
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Bir gün cennet görkemiyle doluyken
Bir gün sarmışken günah dünyayı,
İsa dünyaya doğdu bakireden
Ve bedende gösterdi kendini.
Tekrar :

Yaşarken sevdi sonsuzca beni,
Ölerek sildi suçumu bütün.
Dirilişiyle diriltti beni,
Bir gün gelir - ah, ne görkemli gün !



Bir gün Rab götürüldü Golgota’ya,
Bir gün acı çarmıhta asıldı.
Dert çekip oldu alay her bakana,
Kurtarıcı suçumu kaldırdı.
Tekrar :

Yaşarken sevdi sonsuzca beni,
Ölerek sildi suçumu bütün.
Dirilişiyle diriltti beni,
Bir gün gelir - ah, ne görkemli gün !



Bir gün Getsemani’de yakalandı,
Bir gün elemle haçta can verdi.
Melekler beklediler mezarını,
Rab ise ümütsizin ümidi.
Tekrar :

Yaşarken sevdi sonsuzca beni,
Ölerek sildi suçumu bütün.
Dirilişiyle diriltti beni,
Bir gün gelir - ah, ne görkemli gün !



Fakat mezarda kalamadı İsa,
Üçüncü gün taşı kaldırıldı.
Kurtarıcım dirildi sonsuz şanla,
Tahtına görkem içinde çıktı.
Tekrar :

Yaşarken sevdi sonsuzca beni,
Ölerek sildi suçumu bütün.
Dirilişiyle diriltti beni,
Bir gün gelir - ah, ne görkemli gün !



Çalınacak bir gün geliş borusu,
Parlayacaktır gök haşmetinden.
O kutsal gün canımın tek arzusu,
Sonsuzlarca Kurtarıcımsın sen.
Tekrar :

Yaşarken sevdi sonsuzca beni,
Ölerek sildi suçumu bütün.
Dirilişiyle diriltti beni,
Bir gün gelir - ah, ne görkemli gün !
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Sabır sabır, Rab İsa’dan lütuf getirir.
Sabır sabır, Rab İsa’da kurtuluştur.
Sabır sabır, Rab İsa’da sevinç getirir
Sabır sabır, Rab İsa’da 

sonsuz yaşamdır.
Sabır, sabır, sabır iste, 

veren İsa Mesih’tir.
Sabır, sabır, sabrın kaynağı 

İsa Mesih’tir.



Sevgi sevgi, Rab İsanın çıktığı haçtır
Sevgi, sevgi, Rab İsa’nın kutsal 
kanıdır.
Sevgi sevgi, tüm insanları sevmektir
Sevgi, sevgi, Rab İsa gibi sevmektir.
Sevgi, sevgi, sevgi iste, veren İsa 
Mesih’tir.
Sevgi, sevgi, sevginin kaynağı İsa 
Mesih’tir.
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   İsam söyledi bana,
 “Artık özgürsün” dedi.
// “Günahlarını yüklendim,

Bir daha yapma” dedi. //
// Öyle tatlı sesi var !
 Herkesi çağırıyor
 Ve eşsiz sevgisi var,
 İnsanları seviyor. //



Zayıflığımı biliyor
Ve kuvvetlendiriyor.

// Şeytan’ın tuzağını
Bana İsam gösteriyor. //
Öyle güçlü ki Rabbim !
Zaferler kazanıyor.
İsamı çağırdıkça
Şeytan yaklaşamıyor.
Öyle tatlı sesi var !



Herkesi çağırıyor
Ve eşsiz sevgisi var,
İnsanları seviyor.
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// Kurtarıcım Mesihtir,
     Benim için o öldü.  //

// Ölümden o dirildi,
     Şeytana galip geldi.  //

    Текрар :

  // Kurtarıcım Mesihtir,
     Benim için o öldü. //



// Tahtı onun göktedir,
     Tacımız elindedir. //

// Gel ey günahkar ona !
     Tam hayat verir sana. //

    Текрар :

  // Kurtarıcım Mesihtir,
     Benim için o öldü. //



// Uyanık olman gerek,
     Mesih tekrar gelecek. //

// Ümit olunca gerçek
     Müminler hep gülecek. //

    Текрар :

  // Kurtarıcım Mesihtir,
     Benim için o öldü. //



// Gözyaşları silecek,
     Elemler hep bitecek. //

// Sonsuzluklar boyunca
      Olacağız onunla. //
    Текрар :

  // Kurtarıcım Mesihtir,
     Benim için o öldü. //
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// Uyan, uyan, uykucu !
Mesih seni arıyor.  //

// Uyan artık, uykucu !
Mesih seni çağrıyor.  //
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// İki kişi tarlada,
Alınacak birisi. //

// Vay ona ki, vay ona,
O tarlada kalana ! //

// Bunun için kardeşim,
Daima ayık olalım ! //

// Bilmediğimiz anda
Gelecek Mesih İsa ! //



// Fırsatını kaçırma !
Günler oldukça fena. //

// Sakın akılsız olma !
Mesih İsa’yı ara ! //
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1. Tanrı kuzusu, günahımı kaldıran,
Tekrar :

Efendilerin efendisi, 
   Kralların Kralısın,
Efendilerin efendisi, 
   Kralların Kralısın.

2. Tanrı kuzusu, elem yolundan 
giden,



3. Tanrı kuzusu, 
ağzını hiç açmayan,

4. Tanrı kuzusu, 
çarmıhta boyun eğen,

5. Tanrı kuzusu, 
benim yerime ölen,

6. Tanrı kuzusu, 
babasının sağında,



7. Tanrı kuzusu, 
sana yetki verildi.

8. Tanrı kuzusu, 
evet dedim yoluna.

9. Tanrı kuzusu, 
olsun senin isteğin.

10. Tanrı kuzusu,
övsün seni varlığım !
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// Hiç bir şevkat ve sevgi 
Bulunmaz İsam gibi. //

// Hiç bir dost bu acılara 
Dayanmaz İsam gibi. //

// Çok sevdi, Rab, çok sevdi !
Hem canını da verdi,

Hayatımız olsun diye
Kalplerimize girdi. //
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Bir kurtarıcı var,
Tanrı Oğlu, İsa.
Kıymetli Tanrı Kuzusu,
En kutsal olan.

Tekrar:

Sana şükürler, Baba,
Oğlun İsa için !
Şimdi ise Ruhunla
Tamamlanacak işin.



İsam, Kurtarıcım,
Başka biri yok !
Kıymetli Tanrı Kuzusu,
Günahımı kaldıran.

Tekrar:

Sana şükürler, Baba,
Oğlun İsa için !
Şimdi ise Ruhunla
Tamamlanacak işin.



İzzetlenişimde
O’nu göreceğim.
Orda Kralıma sonsuzca
Hizmet edeceğim !

Tekrar:

Sana şükürler, Baba,
Oğlun İsa için !
Şimdi ise Ruhunla
Tamamlanacak işin •
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// Çivilenen o ellerin,
Ya Rab, benim uğrumaydı. //

// Benim için dikenlerden
Taç koydular Rab başına. //

// Rab, günahım için idi
Çarmıhtaki korkunç azap.  //

// Bu ne büyük bir inayet,
Ne eşsiz bir yüce sevgi !  //



// Sana olan gönül borcum
Hiç bir zaman ödenemez.  //

// Hamt yükseltir sana ruhum,
Seni över, Rab, yaşamım !  //
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Benim için, ey Rabbim,
Acı çektin dayandın.
Cezamı sen yüklendin,
Suçlarımı taşıdın. 

Deldi çivi elini,
Oldun elem adamı.
Kanın aktı toprağa,
Öldün benim uğruma.  



Üç gün sonra dirildin,
Hayat reisi çarıldın.
Beni sevip aradın,
Günahımdan kurtardın.  

Budur arzum, isteğim,
Seni candan seveyim.
Yaşamım ve ölümüm
//  Seni övsün, ey Rabbim !  //
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Kesime götürülen bir koyun gibi,
Kıskaçta duran bir kuzu gibi,

suskundu.
Sonsuz yaşayalım diye 

çarmıha çıktı,
// Hepimizin günahını 

Rabbim yüklendi. //



Yaşamak ümidi oldu yürekte,
Birden gözlerim kamaştı ışıkta.
Kurtuluşumdur, gözüken çarmıhta
// Benim de günahlarımı 

Rabbim yüklendi. //
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Söyle bana tekrar tekrar 
yaşam sözlerinden !

Hayranlıkla gözüm bakar 
o sözlere her an.

Bu kutsal sözlerle 
hep ruhum beslense !



Tekrar :

Yüce sözler, tatlı sözler
Olsun benim gıdam !
Yüce sözler, tatlı sözler
Olsun benim şifam !



İsa her insana sunar 
yaşam sözlerini.

Şimdi dinle, ey günahkar, 
O’nun davetini !

Her şey hazır - gel, al ! 
O verecek derhal !



Tekrar :

Yüce sözler, tatlı sözler
Olsun benim gıdam !
Yüce sözler, tatlı sözler
Olsun benim şifam !



İncil’deki şanlı müjde 
yankı vermektedir.

İsa bütün suçlulara af, 
kurtuluş verir.

Tek kurtaran O’dur, 
Kutsal kılan Rab’dir !



Tekrar :

Yüce sözler, tatlı sözler
Olsun benim gıdam !
Yüce sözler, tatlı sözler
Olsun benim şifam !
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Ne yıkar günahımı?
Ancak İsa’nın kanıdır !

Ne saaltır canımı?
Ancak İsa’nın kanıdır !

Ah, kıymetli pınar
Kar gibi yıkar !

Hem devamlı akar,
Ancak İsa’nın kanıdır !
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Tövbe günü, sevinç günü,
Günahlara ölme günü,

// Yeni insan olma günü,
Tövbe günü, sevinç günü ! //

Tövbe günü, sevinç günü,
Kalpten Rab’be dönme günü,

// İnsanlarla barış günü,
İşte, o gün Rab’bin günü. //



Her gün olsun tövbe günü,
Henüz varken davet günü,

// Mesih ile yaşam günü,
Olur Rab’be şükran günü. //

Haleluya, sevinç günü !
Haleluya, barış günü !

// Haleluya, yaşam günü !
Haleluya, Rab’bin günü ! //
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Yüce lütuf sesi tatlı !
Suçluyken kurtuldum.
Kör gözlerim de açıldı,
Kayıpken bulundum.

Hem beni korkuttu lütfun,
Hem korkumu sildi.
Sana iman ettiğim gün
Lütfun ne hoş geldi !



Çok dert, tuzak, tehlikeden
Geçtim lütfun ile.
Lütfundur beni yönelten
Göksel meskenime.

Bin yıl o sönmeyen nurda
Bur’da bir gün kadar.
Rab’bi yüceltmeye hala
Sonsuz yıllar da var ! 
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Yaz geldi; sıcak rüzgarlar
Sallanır altın başaklar.
Hamdeder köylü tarlada
Bol ürün veren Tanrı’ya.

Taneler düştü toprağa, 
Şişerek öldü orada.
Dirildi yeni hayata,
Bol ürün oldu başakta.



Rab İsa öldü çarmıhta,
Çok acı çekti orada.
Dirildi yeni hayata,
Bol ürün verdi bu yolda.

Verdiği ürün insanlar,
Yepyeni hayat bulanlar,
Dönerler günah yolundan,
Arınır fesat ve suçtan.



Yürekten Rab’be sığınan
Kurtulur eski yaşamdan.
Mesih’le ölür günaha,
Dirilir yeni hayata •
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Severim seni, Rab İsam, 
Mecdenelli Meryem gibi,
Kalbim yanar, hem susuzum, 
Mecdenelli Meryem gibi.

Parlak yüzün bana baktı, 
Kalbimi bir anda yaktı,
Gözlerimden yaşlar aktı, 
Mecdenelli Meryem gibi.



Sevincimden kalbim aşklı, 
Acap neden aklım şaştı?
Bir sözle gözümü açtın, 
Mecdenelli Meryem gibi.

Nedir sende şu merhamet 
Ki insana verir hayret?
Sana gelen bulur hayat, 
Mecdenelli Meryem gibi.



Saat on birde tutuldum, 
Ücretimi tamam aldım,
Şimdi bilirim kurtuldum, 
Mecdenelli Meryem gibi.

Artık ben sende kalırım, 
Çünkü sende af bulurum,
Aşkın için hem ölürüm, 
Mecdenelli Meryem gibi •
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Karanlıktan ve kölelikten
Sana, İsam, geliyorum !
Özgürlüe beni erdiren,
İsam, geliyorum !

Dertlerimden kutsal şifana,
Yoksulluktan zengin menbana,
Günahımdan, yükümden sana,
İsam, geliyorum !



Utanacak düşkün halimden
Sana, İsam, geliyorum !
Yardımına sığınırım ben,
İsam, geliyorum !

Kederimden hoş teselline,
Fırtınamdan sakinliğine,
Ahlarımdan hamt sevincine,
İsam, geliyorum !



Gururumdan, mağrur halimden
Sana, İsam, geliyorum !
Her emrine razıyım kalpten,
İsam, geliyorum !

Benliğimden tatlı sevgine,
Mutsuzluktan mutlu haline,
Kuş gibi uçarak önüne,
İsam, geliyorum !



Ölüm mezar korkularımdan
Sana, İsam, geliyorum !
Güvenlie, hayata candan,
İsam, geliyorum !

Ölmüşlükten dirilişine,
Boş çabamdan kurtuluşuna,
Bakmak için tatlı yüzüne,
İsam, geliyorum !
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Derin bir sevinç, sevinç, 
sevinç, sevinç

Var yüreğimde, var yüreğimde, 
var yüreğimde !

Derin bir sevinç, sevinç, 
sevinç, sevinç

Var yüreğimde ! 
İsa beni kurtardı !



Kalbimde İsa, İsa, İsa, İsa,
İsa yaşıyor, İsa yaşıyor, 
İsa yaşıyor !
Kalbimde İsa, İsa, İsa, İsa,
İsa yaşıyor ! 
Hamdolsun O’na !
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Ah, ne tatlı bir müjde ! 
Haleluya !

İsa girdi kalbime - 
Haleluya !

Bol lütfu ve kuvveti 
değiştirdi kalbimi,

“Ben seninim” O dedi. 
Haleluya !



Tekrar :

Haleluya ! Kurtuldum !
Hamtlar olsun ! Kurtuldum !
Dar yolda yürüdükçe
Mutluyum gündüz gece,
Temizlendim kanıyla. 
Haleluya !



İsa’nın kutsal kanı - 
Haleluya !

Temizledi canımı. 
Haleluya !

Benim için kanını 
böğründen O akıttı,

Kurtarıp kutsal kıldı. 
Haleluya !



Tekrar :

Haleluya ! Kurtuldum !
Hamtlar olsun ! Kurtuldum !
Dar yolda yürüdükçe
Mutluyum gündüz gece,
Temizlendim kanıyla. 
Haleluya !



Kıymetli bir dost buldum - 
Haleluya ! 

Yardımına sığındım - 
Haleluya !

Affetti günahımı, 
öğretti yaşamayı,

Ve dua hayatını. 
Haleluya !



Tekrar :

Haleluya ! Kurtuldum !
Hamtlar olsun ! Kurtuldum !
Dar yolda yürüdükçe
Mutluyum gündüz gece,
Temizlendim kanıyla. 
Haleluya !
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Eski Adem gömüldü,
Yeni Adem dirildi.
Eski şeyler yok oldu,
Rab bana yoldaş oldu.

Eski yolum’ terk ettim,
Sevgi yolunu seçtim.
Eski şeyler yok oldu,
Rab bana yoldaş oldu.



Mesih girdi kalbime,
Doldurdu esenlikle.
Eski şeyler yok oldu,  
Rab bana yoldaş oldu.

Günahlarım yıkandı 
Rab İsa’nın kanıyla.
Eski şeyler yok oldu,
Rab bana yoldaş oldu.



Şükrederim Rabbime,
Son yoktur sevincime.
Eski şeyler yok oldu,
Rab bana yoldaş oldu •
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Ya Rab, tövbe ettim diye 
sana söyledim.

Defalarca sana aitim 
diye söz verdim.

// Fakat eyvah ! 
Yine kendi 
yolumdan gittim. //



Tekrar :

Buna rağmen, buna rağmen, 
sen beni sevdin.
Sabır ettin, şefkat ettin, 
beni affettin.

// Ya Rab, bugün sana gelir, 
hamtlar ederim. //



Ya Rab, Kurtarıcım sensin 
diye söyledim.

Tek ümidim, tek kuvvetim,
sensin, ey Rabbim.

// Yine kendi aklım, 
gücüm ile çalıştım. //



Tekrar :

Buna rağmen, buna rağmen, 
sen beni sevdin.
Sabır ettin, şefkat ettin, 
beni affettin.

// Ya Rab, bugün sana gelir, 
hamtlar ederim. //



Tekrar :

Buna rağmen, buna rağmen, 
sen beni sevdin.
Sabır ettin, şefkat ettin, 
beni affettin.

// Ya Rab, bugün sana gelir, 
hamtlar ederim. //



Ya Rab, sana sadık işçi 
olayım dedim.

Benim kalbim, elim senin 
diye söz verdim.

// Fakat tekrar saygı 
görmek için uraştım. //



Tekrar :

Buna rağmen, buna rağmen, 
sen beni sevdin.
Sabır ettin, şefkat ettin, 
beni affettin.

// Ya Rab, bugün sana gelir, 
hamtlar ederim. //



Ya Rab, seni seven bana
kardeştir dedim.

Sevmeliydim, fakat İsa 
gibi sevmedim.

// Sabrım eksik, hata görür, 
laflar ederim. //



Tekrar :

Buna rağmen, buna rağmen, 
sen beni sevdin.
Sabır ettin, şefkat ettin, 
beni affettin.

// Ya Rab, bugün sana gelir, 
hamtlar ederim. //
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Kayboldum, kim arar beni?
Sapmışım, kim sorar beni?
Sen, ya Rab, doksandokuzu
Bırakıp aradın beni.

Hiç kimse sesim’ duymadı,
Kalbimi anlayamadı.
Yalnız sen doksandokuzu
Bırakıp aradın beni.



Bıkmıştım kendi canımdan,
Kesmiştim ümit dünyadan.
Fakat sen doksandokuzu
Bırakıp aradın beni.

Yalnızdım, aradım sevgi.
Sorardım: “Kim sever beni?”
Mesihim, doksandokuzu
Bırakıp aradın beni.



Çocuğun oldum ben şimdi.
Mutluyum, kalbim sevinçli.
Çünkü sen doksandokuzu
Bırakıp aradın beni •
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Bakıyorum etrafıma,
Herkes dertli bu dünyada.
Yalvarırım, ey Allahım,
Sıkıntımdan kurtar beni !

Savaş dolu her tarafta,
Yoktur rahat bu dünyada.
Yalvarırım, ey Allahım,
Sıkıntımdan kurtar beni !



Yüreğime bakıyorum.
Yok selamet, alıyorum.
Yalvarırım, ey Allahım,
Sıkıntımdan kurtar beni !

Terk etmişim doğru yolu,
Fesatlarla içim dolu.
Yalvarırım, ey Allahım,
Günahımdan kurtar beni !



Kötü yoldan artık bıktım,
Rab’be baktım, tövbe ettim.
Hamdederim, ey Allahım,
Kaybolmuştum, buldun beni !

Her derdimi sana derim,
Kurtarıcım sensin benim.
Hamdederim, ey Allahım
Sen teselli ettin beni !
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Canım köle pazarında
Umutsuzdu, perişandı.

// Beni sevdin, satın aldın,
Rabbim sensin, Rabbim sensin//

Günah zincirinden çözdün,
Özgür ettin, hayat verdin.

// Utancımı sen kaldırdın,
Rabbim sensin, Rabbim sensin//



 Beni sana asker yazdın,
 Mesih sensin komutanım.
// Önden giden paşam sensin,

Rabbim sensin, Rabbim sensin//
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İşte geldim ! Yok fazilet. 
Tek ümidim o kefaret.
Bana da ettiğin davet, 
Ey sevgili İsa, geldim.

Ya Allahım, sen var iken, 
ya ben kime yalvarayım?
Senin ismin kadir iken, 
ya ben kime sığınayım?



İşte geldim ! Çok günahım; 
suçluyum ben, hiç yok hakkım.
Ah, yıkasın beni kanın ! 
Ey sevgili İsa, geldim.

İşte geldim, yoksul, fakir ! 
Sende şeref bulur hakir.
Yalvarışım olmaz tahkir. 
Ey sevgili İsa, geldim.



İşte geldim ! Buldum ihsan, 
af, kurtuluş, cana derman.
Ben sözüne ettim iman, 
Ey sevgili İsa, geldim.

İşte geldim ! Rab sevgisi 
verir bana cesareti.
Hep veririm hizmetimi. 
Ey sevgili İsa, geldim.



Ya Allahım, sen var iken, 
ya ben kime yalvarayım ?
Senin ismin kadir iken, 
ya ben kime sığınayım ?
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İnsanlıktan çok uzakta
Yürümüştüm bozuk yolda.

// Şimdiyse senin yolunda
Yürüyorum, Rab hamdolsun !  //

Kaybolmuş bir kuzu idim,
Rab aradın beni buldun.

// Hayat ben’im dedin, verdin.
Yaşıyorum, Rab hamdolsun !  //



Rab hamdolsun, Rab hamdolsun,
Dileğimi bana verdin.

// Rab hamdolsun, 
Rab hamdolsun !

Selamete kavuşturdun !  //
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Karanlıkta çok gezdim,
Mutsuzdum, mutsuzdum.
Mesihimi bilmezdim,
Mutsuzdum, mutsuzdum.

Tekrar :

Hamdolsun, şükrolsun
Yüce Rab kutlu olsun !
Ben bu yola gireli
Mutluyum, mutluyum !



Gelecekten korkardım,
Mutsuzdum, mutsuzdum.
Yaşamaktan bıkmıştım,
Mutsuzdum, mutsuzdum.

Tekrar :

Hamdolsun, şükrolsun
Yüce Rab kutlu olsun !
Ben bu yola gireli
Mutluyum, mutluyum !



Artık Rab’be sığındım,
Mutluyum, mutluyum !
Artık teselli buldum,
Mutluyum, mutluyum !

Tekrar :

Hamdolsun, şükrolsun
Yüce Rab kutlu olsun !
Ben bu yola gireli
Mutluyum, mutluyum !
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Ben severim Rabbimi,
Çünkü O beni sevdi.
Elimden tutar benim,
Sonsuz O’na güvenim.

Tekrar :

Rab’bi severim,
Pek çok severim.
Elimden tutar benim,
Sonsuz O’na güvenim.



Göklerdeki melekler
Yollarımızı gözler.
Kalbimi de Rab bilir,
Sevgisini bol verir.

Tekrar :

Rab’bi severim,
Pek çok severim.
Elimden tutar benim,
Sonsuz O’na güvenim •
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Ya Rab, beni bilirsin, tanırsın.
Düşüncemi uzaktan anlarsın.
Yollarımı, yattığım yerleri
Beni benden daha çok tanırsın.

Her taraftan kuşattın etrafım’,
Saklayamam hiç senden günahım’.
Hiç bir canlı kaçamaz gözünden,
Gökte, yerde, her yerde sen varsın.



Karnındayken annemin sen gördün.
Karanlıkta sevginle büyüttün.
Şaşılacak işlerin sonsuzdur,
Denizdeki kumlardan da çoktur.

Rehberim ol her yolda sen benim !
Her zaman ben seninim, ey Rabbim.
Haleluya, hamdolsun, şükrolsun !
Kurtarıcım, bırakma ellerim’ !
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Benim sadık dostum var, 
bana çok değerli

Ve tatlı bir sevgiyle 
daima sever beni.

Ben asla ayrılmam 
İsa Mesihimden,

Biz her an beraberiz 
Rabbim ve ben.



Bazen yorgun baygınım; 
O halimi bilir

Ve elimden tutmakla 
bana kuvvet verir.

Kendi şanlı nuruyla 
yapar yolu aydın,

Biz yanyana yürürüz 
Rabbim ve ben.



Tamamen anlamıştır 
O benim sevgimi,

Fakat tarif edemez 
dilim O’nunkini.

Bol, eşsiz bir sevgidir, 
coşar daima O’ndan,

Biz böylece severiz 
Rabbim ve ben.



Ona ben anlatırım 
hep neşelerimi,

Kulağına söylerim 
bütün dertlerimi.

Sözlerini dinlerim, 
cevap gelir O’ndan,

Biz böyle konuşuruz 
Rabbim ve ben.



Bu hayatım bitince, 
biter bu gurbetim,

Cennetine girince, 
başlar da sevincim.

Or’da elem olmaz hiç, 
mutluyuz ebeden,

Biz birlikte yaşarız 
Rabbim ve ben.
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Gittim tatlı İsa’nın haçına,
Af diledim tüm günahlarıma.
Serpti kutsal kanını kalbime,
İsmine hamdolsun !

Tekrar :

İsmine hamdolsun !
İsmine hamdolsun !
Serpti kutsal kanını kalbime,
İsmine hamdolsun !



Ben çarmıhta sonsuz lütuf buldum,
Ne harika ! Günahtan kurtuldum !
İsa için tapınak da oldum,
İsmine hamdolsun !

Tekrar :

İsmine hamdolsun !
İsmine hamdolsun !
Serpti kutsal kanını kalbime,
İsmine hamdolsun !



Ne kıymetli ve kutsal o pınar !
Çok sevinirim, oldum hissedar !
Onda beni Mesihim pak saklar,
İsmine hamdolsun !

Tekrar :

İsmine hamdolsun !
İsmine hamdolsun !
Serpti kutsal kanını kalbime,
İsmine hamdolsun !



Gel İsa’ya ! Yaşam pınarıdır,
Tam kurtuluş vardır O’nda hazır.
Gir içeri ! Seni de kurtarır,
İsmine hamdolsun !

Tekrar :

İsmine hamdolsun !
İsmine hamdolsun !
Serpti kutsal kanını kalbime,
İsmine hamdolsun !
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Yorgun baygın, günahla 
giderken mahvıma.

Çoban beni bulup da aldı ağılına.
Bunu gören gök ordusu
Sevinç ile hamtlar sundu.



Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !



Yaralarım’ yıkadı,
Şarap ve yağ koydu.
“Benimsin, buldum seni !”
Diye fısıldadı.
Ah ! Sesi ne tatlı idi !
Kalbim’, canım’ mest eyledi.



Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !



Gördüm, çivi delmişti
Ayak ve elini.
Başı diken çelenkle
Taçlanılmış idi.
Bunu ben hiç anlayamam,
Uruma mı hep bu elem?



Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !



Artık mutlu yaşarım
O’nun huzurunda.
Yolum’ tayin ederim
Yüzünün nurunda.
Sevgisinin anısına
Sonsuzluklar bile kısa !



Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !
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Ne büyük ölçüde yaşamım değişti
Kalbime gireli İsa !

Çoktan özlediğim nur bol bol verildi
Kalbime gireli İsa !
Tekrar :

Kalbime gireli İsa !
Kalbime gireli İsa !
Canım sel gibi akan sevinçle coşar
Kalbime gireli İsa !



Amaçsız ve sapık yolumu bıraktım
Kalbime gireli İsa !

Sayısız kötülüklerimden arındım
Kalbime gireli İsa !

Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !



Kavuştum sarsılmaz ve sağlam umuda
Kalbime gireli İsa !

Artık yoktur şüphe bulutu yolumda
Kalbime gireli İsa !

Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !



Ölüm deresi artık parlaktır bana
Kalbime gireli İsa !

Ve bakarım göksel kentin kapısına
Kalbime gireli İsa !

Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !



O kentte konutum olacak bilirim
Kalbime gireli İsa !

Ben mutlu, çok mutlu yoluma giderim
Kalbime gireli İsa !

Tekrar :

Aradı sevgi ile,
Satın aldı kanıyla.
Bu ne lütuf ! Aldın ağıla !
Hamt ve şeref olsun adına !



85

Sevinç günü ! Yüreğimden
O gün Rab’be teslim oldum.
Kalbim coşar sevincimden,
Rab İsa’da rahat buldum.



Tekrar :

Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü.
Bana verdi yardımını
Ve lütfundan da tattırdı, 
Haleluya !
Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü.



Sevinç günü beni kılan
Tatlı Mesihime tabi !
Yüreğimi her günahtan
Arıtsın O’nun sevgisi !



Tekrar :

Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü.
Bana verdi yardımını
Ve lütfundan da tattırdı, 
Haleluya !
Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü.



Artık Rab’bin evladından
Sayılırım ben günahkyar !
Baba, her gün ben emrinden
Hoşnudum, sevincim artar.



Tekrar :

Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü.
Bana verdi yardımını
Ve lütfundan da tattırdı, 
Haleluya !
Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü.



Böylece o kefarette
Kımıldanmaz temel buldum.
Aracı’mdır İsa gökte,
Sevinç ile geçer ömrüm !



Tekrar :

Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü.
Bana verdi yardımını
Ve lütfundan da tattırdı, 
Haleluya !
Sevinç günü ve af günü !
Rab kaldırdı suç yükümü ·
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Yıllarım geçti boş gururda,
Aldırış da etmedim Rab’be,
Bilmedim ki öldü uğruma 
Golgota’da.

Tekrar :

Orda ne büyük lütuf, sevgi !
Tüm günahlarım affedildi,
Üzgün canımı özgür etti 
Golgota’da.



İncil suçumu açıkladı,
Titredim bozmaktan Yasa’yı,
Yöneltti Rab suçlu canımı 
Golgota’ya.

Tekrar :

Orda ne büyük lütuf, sevgi !
Tüm günahlarım affedildi,
Üzgün canımı özgür etti 
Golgota’da.



Şimdi her şey’ İsa’ya verdim,
“O Kralımdır” sevinçle derim,
Ondan söz eder, coşar kalbim 
Golgota’da.

Tekrar :

Orda ne büyük lütuf, sevgi !
Tüm günahlarım affedildi,
Üzgün canımı özgür etti 
Golgota’da.



Ah, sevgi ! Kurtuluş planlayan,
Ah, lütuf ! Bana bağışlayan,
Ah, İsa ! Barışma sağlayan, 
Golgota’da !

Tekrar :

Orda ne büyük lütuf, sevgi !
Tüm günahlarım affedildi,
Üzgün canımı özgür etti 
Golgota’da ·
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Tekrar :

Hiç bir zaman unutamam
Rab’bin iyiliklerini.

Coşar kalbim sevinç ile
Düşündükçe sevgisini.

Coşar kalbim sevinç ile,
Tanrımın kayrası ile.



// Kardeş, nasıl unutayım
 Çamurdan çıkarışını.
 Coşar kalbim sevinç ile
 Düşündükçe sevgisini. //



Tekrar :

Hiç bir zaman unutamam
Rab’bin iyiliklerini.

Coşar kalbim sevinç ile
Düşündükçe sevgisini.

Coşar kalbim sevinç ile,
Tanrımın kayrası ile.



// Ne kötüydü eski yaşam !
 Sevgi, sevinç neredeydi?
 Boşa geçti hep günlerim,
 Benliğim de mutsuz idi. //



Tekrar :

Hiç bir zaman unutamam
Rab’bin iyiliklerini.

Coşar kalbim sevinç ile
Düşündükçe sevgisini.

Coşar kalbim sevinç ile,
Tanrımın kayrası ile.



Tekrar :

Hiç bir zaman unutamam
Rab’bin iyiliklerini.

Coşar kalbim sevinç ile
Düşündükçe sevgisini.

Coşar kalbim sevinç ile,
Tanrımın kayrası ile.



// Ne güzelmiş yeni yaşam
 Mesih’in sevgisi ile !
 Gerçek yol ve sonsuz yaşam
 Söz verildi İsa ile. //



Tekrar :

Hiç bir zaman unutamam
Rab’bin iyiliklerini.

Coşar kalbim sevinç ile
Düşündükçe sevgisini.

Coşar kalbim sevinç ile,
Tanrımın kayrası ile. ·
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Her hatırlayışımda heyecanlanırım !
Bağışlandım ! Bağışlandım !

Rab İsa, sen borcumu tam ödedin.
Bağışlandım ! Bağışlandım !

Tekrar :

Haleluya, Rab,  sevinçle doluyum !
Hem dans ederek, hem tapınarak
Sana hamtlar ederim !
/// Bağışlandım ! Bağışlandım ! ///



Seninle yaşamak, Rab, bir harika !
Bağışlandım ! Bağışlandım !

Geçmiş geride, bugün lütuf, 
yarın bir umut !

Bağışlandım ! Bağışlandım !



Tekrar :

Haleluya, Rab,  sevinçle doluyum !
Hem dans ederek, hem tapınarak
Sana hamtlar ederim !
/// Bağışlandım ! Bağışlandım ! ///
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Allah sevgidir, kurtarıcımdır,
Allah sevgidir, sever beni.

Tekrar :

Size tekrar derim: 
Allah sevgidir.

Allah sevgidir, 
sever beni.



Günahın hükmü altında idim,
Kurtulamazdım bağlarımdan.

Tekrar :

Size tekrar derim: 
Allah sevgidir.

Allah sevgidir, 
sever beni.



Göklerden indi İsa Mesihim,
Beni kurtardı bu hükümden.

Tekrar :

Size tekrar derim: 
Allah sevgidir.

Allah sevgidir, 
sever beni.



Hamdedeceğim seven Allah’a,
Şükredeceğim hayat boyu !

Tekrar :

Size tekrar derim: 
Allah sevgidir.

Allah sevgidir, 
sever beni ·
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Ne mutludur o kişiye ki
İsyanı bağışlandı !
Ne mutludur, ne mutludur,
İsyanı bağışlandı !

Günahlarım’ taşıyamazdım,
Şimdi hepsi affoldu.
Günahlarım, günahlarım,
Şimdi hepsi affoldu.



Sevinirim, kalbim coşmakta,
Beni Rab azat etti.
Sevinirim, sevinirim,
Beni Rab azat etti.

Sevgisinden Mesih İsamın 
Ayıramaz hiç kimse.
Sevgisinden, sevgisinden
Ayıramaz hiç kimse.



Ben hiç korkmam tecrübelerden,
Rabbim kaledir bana.
Ben hiç korkmam, 
ben hiç korkmam,
Rabbim kaledir bana.



92

Abba, Baba, her zaman 
senin olayım.

Yaşamım senin olsun, 
hep senin olsun.

Sevgim hiç kaybolmasın, 
beni bırakma.

Abba, Baba, her zaman 
senin olayım •
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Diri su, yıka beni, 
Pakla ve yenile.
Tertemiz yıka, doldur gücünle,
Diri su, yıka beni.

Kutsal Ruh, koru beni,
Beni yönelt İsa'ya.
O'na tapayım, doldur gücünle,
Kutsal Ruh, koru beni.



İsam, Sen yönet beni,
Yüreğimde taht kur.
Coştur hamtlarla, doldur gücünle,
İsam, Sen yönet beni •
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// Sende kalmak isterim,
 Sende olmaz eksiğim,

Hiç kimse tatmin edemez,
Senin gibi veremez. //

// Günahlarımı affettin,
Eşsiz sevgin ile kurtardın. //
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Düşmüştüm ben günaha,
Çok gezdim karanlıkta.
Bir gün gördüm uzakta
Mesihimi çarmıhta.

Tekrar :

 Kararımı ben verdim !
Kararımı ben verdim !
Ayak izi Mesih’in
Olacak yolum benim.



Oraya giden yola
Terle kan damlamıştı.
Sebebini duyunca
Aladım acı acı.

Tekrar :

 Kararımı ben verdim !
Kararımı ben verdim !
Ayak izi Mesih’in
Olacak yolum benim.



Sensin ışık kaynağı,
Sonsuz sevgi pınarı.
Çektin kendine beni 
Mucizeler Kıralı.

Tekrar :

 Kararımı ben verdim !
Kararımı ben verdim !
Ayak izi Mesih’in
Olacak yolum benim.



Rab’be giden yol ner’de,
Diye sorarsan sen de,
Büyük müjde İncil’de,
Yol ve yaşam Mesih’te !

Tekrar :

 Kararımı ben verdim !
Kararımı ben verdim !
Ayak izi Mesih’in
Olacak yolum benim •
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İsa’yla gitmeye karar verdim, (3x)
Geri dönmem, geri dönmem.

Benle kimse gelmezse, 
ben yine giderim, (3x)

Geri dönmem, geri dönmem.

Dünya arkamda haç önümdedir, (3x)
Geri dönmem, geri dönmem. •
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Arzum yücelere çıkmak,
Her gün zafer kazanmaktır.
Sadakatle dua sunmak,
Huzuruna erişmektir.

Benim özlemimsin, Rabbim,
Yardım et, sende kalayım.
Ancak sende pak olurum,
Yüce göklerde isteğim.



Artık dünyanın zevkleri
Daha tatmin etmez beni.
Doldur yüreğimi, Rabbim,
Yüce yerlerde öveyim.

Benim özlemimsin, Rabbim,
Yardım et, sende kalayım,
Ancak sende pak olurum,
Yüce göklerde isteğim.



Kurtuluşum tamamlandı,
Sonsuz yaşamım salandı.
O çarmıhta, Golgota’da
Mesih’im öldü uğruma.

Kurtarıcım, çok mutluyum,
Cennetine kabul ettin.
Can ve ruhum şifa buldu,
Yüce yerlere sevk oldu.



Yeni yolda yürüyünce,
Zafer vardır Mesih ile.
Bir zaman hep üzüntüde,
Şimdi ise yüce yerde.

Ömrüm bitince dünyada
Kavuşacağım İsa’ya.
Ve göreceğim yüz yüze
Yüce Rab’bi görkeminde. •
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//  Tanrı’ya kulluk edin
    Sevinç ile, hamtlar ile. // 
//  Rab’bin önünde durun
    Sevinç ile şükür ile.  //

//  Kapılarına girin
    Sevinç ile, hamdlar ile.  //
//  Avlusunda oturun
    Sevinç ile, şükür ile.  //



//  Rab’be şükür yükseltin,
    Rab iyidir, sevecendir.  //
//  Adını mutlu kılın,
    İnayeti ebedidir.  //
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Mesih benim amacım,
Yolumdur ve ışığım.
Kurtarıcım, önderim, 
Benim sonsuz sevincim

Dünya kalsın arkamda,
Yok artık değer onda.
İsa Mesih varlığım,
Özlemim ve övüncüm.



Var önümde alaylar,
Üzgüler ve acılar.
Dar yol çetin olsa da,
Gitmiştir İsa onda.

Küçülmeli benliğim, 
Büyümeli önderim.
Her gün gözüm Mesih’te
Giderim ben ümitle. •
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Ben günahlı bir insanım,
Güvenerek sana geldim.
Sensin umut ve yaşamım,
Kurtarıcım İsa Mesih.

Sevinç, üzgü, sıkıntıda
Sen destek ol bana Rabbim.
Gece gündüz, her halimde
Güveneyim sana, Rabbim.



Sende yaşam var, bilirim,
Her gün onda gönenirim.
Ol benimle, ben seninim,
Bugün, yarın, ebediyen. •



101

Olduğum gibi gelirim,
Kendimi haklı göstermem.

// Günahlı, suçlu, düşkünüm,
Kurtaran sensin Mesih’im.  //

Olduğum gibi gelirim,
Yetmezdir dinsel işlerim.

// Ey İsa, sensin kurbanım,
Tanrı’yla sensin barışım. //



Olduğum gibi gelirim,
Yüklendi sana suçlarım.

// Çarmıhta borcu ödedin,
Af buldum sende, ey Rabbim. //

Olduğum gibi gelirim,
Hamtlarla övgü sunarım.

// Senindir bütün yaşamım,
Rab İsa, sende kalırım. //
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Gözler’miz’ aç, Rab, seni görelim,
Uzanıp dokunup, sevgi sunalım.
Kulaklar’ aç, Rab, seni duyalım, 
Gözler’miz’ aç, Rab, seni görelim.

Gözlerim’ aç, Rab, seni göreyim,
Uzanıp dokunup, sevgi sunayım.
Kulaklar’ aç, Rab,seni duyayım,
Gözlerim’ aç, Rab, seni göreyim •
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Ya Rab, kalbimde yak aşk ateşini !
Parlak yansın sana, Kurtarıcım.
Senin olsun hep mallarım, varlığım,
Kutsal elinde daima tut beni !

Tekrar:

Sensin hayat ve sevinç kaynağı,
Işır seninle ruh karanlığı !
Elemlerden kurtarırsın canım’,
İsam, Kurtarıcım, Rab ve Allahım !



Şeytan saldırsa, sen beni korursun,
Günah, ölümden kurtaran sensin.
Gecemde bana yıldız gibi parla !
Bende kal, ya Rab, hiç uzak olma !

Tekrar:

Sensin hayat ve sevinç kaynağı,
Işır seninle ruh karanlığı !
Elemlerden kurtarırsın canım’,
İsam, Kurtarıcım, Rab ve Allahım !



İsam tez geliyor - budur ümidim,
Beni mutlu eden sevinç ilahim.
Hatırladığımda imanla bunu
Şikayet biter, hayat ne mutlu !

Tekrar:

Sensin hayat ve sevinç kaynağı,
Işır seninle ruh karanlığı !
Elemlerden kurtarırsın canım’,
İsam, Kurtarıcım, Rab ve Allahım !
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Ömrünü, Rab İsam, verdin bana.
Ben de vermeliyim kalbimi sana.
Ruhum secde etsin gerçekle tapınsın
Takdime getirsin, ya Rab, sana !

Lütfuna kavuştum, İsa, isminle.
Gerçektir imanım Mesihime.
Haçımı taşıyım, sevginle yaşayım,
Ey, güçlü Mesihim, ol yardımcım !



İhsan et yaşayım senin gibi.
Kalpten çalışayım senin gibi.
Bereket olayım, canlar kazanayım,
Sevgiyle yanayım senin gibi.

Her ne varsa bende, hepsi seni
Keder ve sevinçte olayım senin.n.
Seni gördüğümde o mübarek günde
Olacağım ben de, İsam, senin !
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İsam beni kabul et,
Olduğum gibi geldim.
Beni götür kalbine,
Hayatımı temizle.

Elmas gibi yap beni,
Parlak, pak ve değerli.
İsam yansı sen benden,
Seni yücelteyim ben. •
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Büyümek gerek Mesih İsa’ya,
Küçülmek gerek sana ve bana.
İsa Mesih önderdir sevgi yolunda,
Hep beraber gidelim Onun ardınca.•
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Geyik suları nasıl özlerse,
Canım da seni özler.
Kalbimin tek arzususun,
Sana tapınırım.

Tekrar:

Kalkanım, kuvvetim tek sensin,
Sana ruhumu teslim eyleyim.
Kalbimin tek arzususun,
Sana tapınırım.



Ne altın ne de gümüş isterim,
Seninle ben mutluyum.
Gerçek sevinç veren tek sensin,
Benim her şeyimsin.

Tekrar:

Kalkanım, kuvvetim tek sensin,
Sana ruhumu teslim eyleyim.
Kalbimin tek arzususun,
Sana tapınırım.



Sen bir dost ve kardeşimsin,
Bir kral olduğun halde.
Hepsinden çok sevdiğim sensin,
Benim her şeyimsin.

Tekrar:

Kalkanım, kuvvetim tek sensin,
Sana ruhumu teslim eyleyim.
Kalbimin tek arzususun,
Sana tapınırım .
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Her şeyimi ben veririm
Rabbime mutlulukla.
O’nu daima severim,
Yaşarım huzurunda.

Tekrar :

Sana veririm, sana veririm,
Her şeyimi, yüce Rabbim,
Sana veririm.



Her şeyimi ben veririm
Rabbimin ayağına.
Zevklerimi unuturum,
Şimdi beni al sana.

Tekrar :

Sana veririm, sana veririm,
Her şeyimi, yüce Rabbim,
Sana veririm.



Her şeyimi ben veririm,
Beni çek, Rabbim sana.
Sen benimsin, ben seninim,
Ruh şahit olsun buna.

Tekrar :

Sana veririm, sana veririm,
Her şeyimi, yüce Rabbim,
Sana veririm.



Her şeyimi ben veririm,
Tamamen ya Rab, sana.
Aşk ve gücünle dolayım,
Kalayım huzurunda.

Tekrar :

Sana veririm, sana veririm,
Her şeyimi, yüce Rabbim,
Sana veririm.



Her şeyimi ben veririm
Aşk, sevgi ateşiyle.
Kurtuluş mutluluğuyla
Hamdederim ismine.

Tekrar :

Sana veririm, sana veririm,
Her şeyimi, yüce Rabbim,
Sana veririm •
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Daha çok benzer olmak isterim,
Senin gibi latif, İsa Rabbim.
Daha çok gayret, sadakat, cesaret,
Etmek isterim sevinçle hizmet. 

Tekrar :

Al kalbimi ! Ya Rab, senin olsun !
Al kalbimi ! Ancak senin olsun !
Ya Rab, günahlardan yıka beni,
Ta ki sonsuzca öveyim seni !



Daha çok dua galip olmaya,
Daha çok kuvvet haç taşımaya,
Daha çok gayret ki İncil yayılsın,
Daha çok Ruh ki çok canlar kurtulsun

Tekrar :

Al kalbimi ! Ya Rab, senin olsun !
Al kalbimi ! Ancak senin olsun !
Ya Rab, günahlardan yıka beni,
Ta ki sonsuzca öveyim seni !



Daha çok Rabbim gibi yaşayım,
Daha çok sevgisini taşıyım.
Daha çok kendimi edeyim inkyar
Daha çok Rabbime olayım benzer !

Tekrar :

Al kalbimi ! Ya Rab, senin olsun !
Al kalbimi ! Ancak senin olsun !
Ya Rab, günahlardan yıka beni,
Ta ki sonsuzca öveyim seni !



110

Baba, seni bilmek çok güzel !
Baba, kalbimde yaşaman çok güzel!
Her şeyimi sana, 
Her şeyimi sana veriyorum.
Çünkü Rabbim Tanrısın.

2. İsa
3. Kutsal Ruh •
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Ey Allah, aşk pınarısın !
Sel gibi ihsanların
Durmayıp bize akarken
Hamdimiz de durmasın !
Ben sapmış kuzu idim de
Aradı İsa beni.
Kurtlardan O kurtardı da
Kendi canını verdi.



Ne kadar sana borçluyum !
Hem her gün artar borcum.
Hiç bir şey takdim edemem
Ancak yaramaz kalbim’.
Sapmaya pek meyilliyim
Sevdiğim Rab’den bile.
Ey Allah, kalbim senindir,
Ruhundan mühürlene !



Rabbim İsa, koru beni
Şeytan’ın hücumundan !
Yetmez kendimin kuvveti,
Sensiz bir şey yapamam.
Çubuk asmada kalmazsa,
Yakılıp da kül olur.
Kalacağım, Rabbim, sende,
Tut beni ellerinle. •
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Kutsal Rab, seni överim,
Beni fethetti sevgin.
Aracın olayım diye
Kurtarıp temizledin.

Tekrar :

Sırf aracız, fakat bizden
Aksa sınırsız gücün,
Bizi bol bol kullanırsın,
Kutsal Rab, her an her gün.



İsterim ki doldurasın
Elinde temiz bir kap.
Sen lütfunla vermedikçe
Kuvvet yok bende, ya Rab !

Tekrar :

Sırf aracız, fakat bizden
Aksa sınırsız gücün,
Bizi bol bol kullanırsın,
Kutsal Rab, her an her gün.



Kurtarışını yayarım,
Kurtuldum bencillikten.
Kalbim’ aldın, evin yaptın,
Or’da kal ebediyen !

Tekrar :

Sırf aracız, fakat bizden
Aksa sınırsız gücün,
Bizi bol bol kullanırsın,
Kutsal Rab, her an her gün.



İsa, doldur Kutsal Ruh’la
Sana teslim olanı !
Derinliklerimizden de 
Aksın yaşam suları !

Tekrar :

Sırf aracız, fakat bizden
Aksa sınırsız gücün,
Bizi bol bol kullanırsın,
Kutsal Rab, her an her gün •
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Kalbim sevinçli ben İsa’yla giderim,
İsmine hamdolsun! Ben İsa’yla giderim.
Kalbim sevinçli ben İsa’yla giderim,
Her gün ben İsa’yla giderim.

Tekrar :

Haleluya ! Ben İsa’yla giderim.
İsmine hamdolsun !
Ben İsa’yla giderim.
Haleluya ! Ben İsa’yla giderim.
Her gün ben İsa’yla giderim.



Şeytan mağlup, ben İsa’yla giderim,
İsmine hamdolsun! Ben İsa’yla giderim.
Şeytan mağlup, ben İsa’yla giderim,
Her gün ben İsa’yla giderim.

Tekrar :

Haleluya ! Ben İsa’yla giderim.
İsmine hamdolsun !
Ben İsa’yla giderim.
Haleluya ! Ben İsa’yla giderim.
Her gün ben İsa’yla giderim.



Ev halkım beni kovdu İsayla gittim diye
İsmine hamdolsun! İsa’yla gittim diye.
Ev halkım beni kovdu İsayla gittim diye
Her gün İsa’yla gittim diye.

Tekrar :

Haleluya ! Ben İsa’yla giderim.
İsmine hamdolsun !
Ben İsa’yla giderim.
Haleluya ! Ben İsa’yla giderim.
Her gün ben İsa’yla giderim •
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Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,
Kim bana yardım eder hep arıyorum.

Tekrar :

Tek yardımcım, tesellim 
Mesih’tir bana.

Sevgi, sevinç, selamet 
verir dünyada.



Bu dünyanın zevkleri acıyla dolu,
Gelir, geçer çarçabuk; 

Ölümdür sonu.

Tekrar :

Tek yardımcım, tesellim 
Mesih’tir bana.

Sevgi, sevinç, selamet 
verir dünyada.



Aldatıcıdır para, mal, mülk, elence,
Sen biriktir kendine gökte hazine !

Tekrar :

Tek yardımcım, tesellim 
Mesih’tir bana.

Sevgi, sevinç, selamet 
verir dünyada.



Kaldır gözlerin’ sen de, 
Bekle ümitle !

Kalbin dolar senin de 
Büyük sevinçle !

Tekrar :

Tek yardımcım, tesellim 
Mesih’tir bana.

Sevgi, sevinç, selamet 
verir dünyada •
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Yusuf kaldı gurbette,
 Uzun yıllar hapiste,
   // Söylenmedi, bekledi,

Tanrı onu kurtardı. //

Eyüp Rab’be güvendi,
Denenmeye dayandı,

   // Hastalığa sabretti,
Kötü günde hamdetti. //



Hatırlayın İsa’y     
   Hakarete uradı,
   // Çarmıhtaki ölümü

Bize yaşam sağladı. //

Diri olan Mesihim,
  İzlerinden giderim, 
   // Sıkıntıda ümitle

Dayanırım seninle. //
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Sığınağım sensin,
Kalbim’ doldurursun
Kurtuluş sözleriyle,
Korktuğum zamanlarda
Himayendeyim, 
Himayendeyim,
Zayıf “güçlüyüm” desin
Senin kudretinle.
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Kalbim kavrulur susuzluk ile
Özlem ateşi yanıyor bende!
Yakıyor beni tekrar ve tekrar,
Susuz kalbimi tatmin eden var,
Sen ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa!



Dünyanın zevki, şeref ve şanı
Deniz suyudur, tuzlu ve acı.
Ondan içenler daha çok susar,
Benim tükenmez bir pınarım var,
Sen, ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa!



Dünyasal şöhret, onur ve görkem
Geçicidirler; sonu dert, elem.
Gönlümü çekmez, aldanmam asla,
Verirsin sevinç ve sonsuz sefa,
Sen, ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa!



Dünyasal zevkler, gurur ve para
Çarçabuk geçer, hemen bir anda.
Bana getiren göksel rahatlık,
Canımı tatmin eden tek Varlık,
Sen, ya Rab İsa! Sen, ya Rab İsa !
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// Tanrı bizim kayamızdır,
Sığınacak gücümüzdür.  //

// Denenmede, zorluklarda
Hemen hazır yardımcıdır.  //

// Biz korkmayız, biz korkmayız. //



// Bütün dünya alt üst olsa,
Dağlar denize devrilse,  //

// Sular kükreyip karışsa,
Evren korkudan titrese,  //

// Biz korkmayız, biz korkmayız. //



// Çünkü Tanrı kayamızdır,
Sığınacak gücümüzdür.  //

// Sıkıntıda, zorluklarda
Hemen hazır yardımcıdır.  //

// Bir korkmayız, biz korkmayız. //
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// Rab’be güven, Rab’be güven,
  Rab’be güven, Rab’be güven. //
// İnayeti ile beslen,

İyiliklerini gönen. //
// Rab’be güven, Rab’be güven. //



// Rab’be güven, Rab’be güven,
Rab’be güven, Rab’be güven. //

// Yollarını O’na bırak,
Parlatacak o yolunu. //

// Rab’be güven, Rab’be güven. //
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Yaşam yolunda yalnız değilim,
Benim iledir yüce Mesihim.
Her an önderdir iyi çobanım,
Gündüz ve gece yalnız değilim.

Beni bırakmaz yalnız başıma,
Bana yoldaştır sıkıntılarda.
Koyu geceyi kaplar nuruyla,
Yalnız değilim, Mesih yanımda.



Çökse karanlık korkunç vadide,
Yine diridir güçlü Mesihim !
Beni destekler elem gününde,
İsa yakındır, yalnız değilim •
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Küçük bebek Musa 
sepette yatmakta

Kaldı nehrin sularında 
saklı otlarda.

Korkma, bebek Musa! 
fazla ağlama,

Allah sana yakın, 
hazır yardıma.



Rabbin lütfu çoktur, 
merhameti boldur.

Görmediği bir şey yoktur,
seni de korur.

Güven sadık dosta
ve telaşlanma !

Kurtuluşun yakın,
bekle sabırla !
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Vermezse dünya servet,
Altın, gümüş, ganimet,
Yaşıyorsan geçimin dar olarak;
Anımsa Rab ne söyler,
Kuşları nasıl besler,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !



Tekrar :

Orda brak !  Orda brak !
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !
Güvenirsen İsa’ya, 
Bir yol gösterir sana,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak!



Belki bedeninde var
Hastalık ve ağrılar,
Ruhun ümitsizlikle çırpınacak.
İsa derdini bilir
Ve sana şifa verir,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !



Tekrar :

Orda brak !  Orda brak !
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !
Güvenirsen İsa’ya, 
Bir yol gösterir sana,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak!



Düşmanlardan sarsılsan,
Ruhta korkup bayılsan,
Duaya cevap veren Rabbine bak !
Sana bir yol gösterir,
Güvenlikle geçirir,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !



Tekrar :

Orda brak !  Orda brak !
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !
Güvenirsen İsa’ya, 
Bir yol gösterir sana,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak!



eğer gençliğin geçmiş,
Saçlarına ak düşmüş,
Kaygıdan ruhun çökmüşse, 

Rab’be b’rak !
O zaman Rab terk etmez,
Senden hiç yüz çevirmez,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !



Tekrar :

Orda brak !  Orda brak !
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !
Güvenirsen İsa’ya, 
Bir yol gösterir sana,
Yükünü Rabbe götür ve orda brak !
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Kal yanımda ! Yaklaşıyor gece.
Kal, ey Rabbim ! Şu karanlık geçe !
Var mı başka teselli edenim?
Kal yanımda, tatlı Kurtarıcım !

Günlerimiz pek tez geçip gider,
Sona erer servet ve sefalar.
Yok kalıcı bir şey bu dünyada.
Sen, kalıcı olan, kal yanımda !



Muhtacım ben her an yardımına,
Sensiz galip gelemem Şeytan’a.
Var mı senin gibi sadık biri?
Kal yanımda, daima yönet beni !

Kalmaz korkum, yakın olsan bana,
Keder ve ölüm döner sefaya.
Hücum etse ölüm ve cehennem,
Kalırsan yanımda, ben hiç korkmam!



Gayet parlak yaşam nurusun sen,
Tek gerçek yolsun cennete giden.
Bana ışık ol hep gurbetimde !
Yaşamda, ölümde kal yanımda !
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Görkemli bir ırmak Tanrı huzuru,
İlerler zaferle çağlayan suyu.
Eksiksiz akışı, daima gürleşir.
Eksiksiz suları, hep derinleşir.

Tekrar :

Kalp Rab’de durdukça 
Tam sevinç bulur,
Vaadettiği gibi 
Rab verir huzur.



Kuvvetli eliyle bağrına basar,
Oradan ne şeytan, ne insan kapar.
Orada kederle kaygı bulunmaz,
Endişe telaş da ruha dokunmaz.

Tekrar :

Kalp Rab’de durdukça 
Tam sevinç bulur,
Vaadettiği gibi 
Rab verir huzur.



Acı, tatlı şeyler yukardan gelir,
Hepsini sevgiyle Rab bize verir.
Tam güven İsa’ya, her şeyi yapar,
Güvenirsen O’na, elinden tutar.

Tekrar :

Kalp Rab’de durdukça 
Tam sevinç bulur,
Vaadettiği gibi 
Rab verir huzur •
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Gel, ey dostum, İsa’ya bak ! 
Derdin her ne ise söyle, ah söyle !
Onları hep O’na bırak,
Korkma, İsa seni sever.

Tekrar :

Sever İsa, seni sever,
Günahını O affeder, yok eder.
Tatlı İsa seni sever,
Her derdinden azat eder.



Yoktur rahat bu dünyada,
Geçer ömrün keder gamda, ah gamda!
Salt olsa İsa yanında,
Şifa verir, dostum sana.

Tekrar :

Sever İsa, seni sever,
Günahını O affeder, yok eder.
Tatlı İsa seni sever,
Her derdinden azat eder.



Garip olsan bu dünyada,
Sen merak etme, ey dostum, 

ey dostum !
En son kalır ten toprakta,
Asıl vatan Rab yanında.

Tekrar :

Sever İsa, seni sever,
Günahını O affeder, yok eder.
Tatlı İsa seni sever,
Her derdinden azat eder.



İlletin pek çetin olsa,
Aır illet cüzam sarsa - ah sarsa !
Çaresini bulur İsa,
Şifa verir, dostum, sana.

Tekrar :

Sever İsa, seni sever,
Günahını O affeder, yok eder.
Tatlı İsa seni sever,
Her derdinden azat eder.



Kalbin keder ile dolsa,
Bak İsa’nın hoş yüzüne - yüzüne !
Ümidin kesilmiş olsa,
Güven sen O’nun sözüne !

Tekrar :

Sever İsa, seni sever,
Günahını O affeder, yok eder.
Tatlı İsa seni sever,
Her derdinden azat eder •
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Ey perişan canım,
Vazgeç dolaşmaktan !
Bu dünyanın çevresinde
Sana yoktur vatan.

İşte, Rab’bin evi !
İşte, açık kapı !
Gir, ey canım, bu meskene !
Al sonsuz hayatı !



Or’da otur emin,
Seni sever Rabbin.
Arzuların’ eder tatmin,
Her şey olur senin.

Ey perişan canım,
Vazgeç dolaşmaktan !
Bu dünyanın çevresinde
Sana yoktur vatan •
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Her yere giderim Rab İsa ile,
Yollarımda tehlike olsa bile. 
Ben yalnız yürürsem, 

mutlu olamam,
Fakat Rab İsa ile ben hiç korkmam.

Tekrar :

Her yere, her yere güvenlik ile,
Her yere giderim Rab İsa ile.



Her an yanımda yakındır Mesihim,
Dostlarım b’rakırsa, yine O benim.
Bana yol gösterse dert deresinde,
Her yerde var mutluluk İsa ile.

Tekrar :

Her yere, her yere güvenlik ile,
Her yere giderim Rab İsa ile.



Gölgeler etrafımı kaplar iken,
Tam huzur ile uyurum her gün ben.
Tekrar gözümü açmazsam burada,
Uyanırım İsa’nın kucağında.

Tekrar :

Her yere, her yere güvenlik ile,
Her yere giderim Rab İsa ile.



Nihayet bu dünyadan göçtüğümde
Olayım, ya Rab İsa, senin ile ! 
Layık yap kulunu ! Melekler ile
Hamt sunayım sonsuzlarca ismine !

Tekrar :

Her yere, her yere güvenlik ile,
Her yere giderim Rab İsa ile •
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Gözyaşlarım akar bitmez, 
Tüm gecenin boşluğuna.
Karanlığın sonu gelmez, 
Ağlarım yalnız başıma.

Belki her gece ağlarsın, 
Günü çekerek beklersin.
Neden doğmaz sevinç, dersin,
Neler doğar gün doğmadan?



Tekrar :

Ağlarsın belki tüm gece,
Gün domadan sevinç doğar.
Beklersin günü çekerek,
Gün doğmadan neler doğar !



Gece gebe derler, ner’de 
Rahimdeki ışık, umut?
Çevremde siyah perde, 
Olmuş bana sonsuz konut.

Derin seslenir derine, 
Tanrıma seslendim ben de:
Acı bana, dinle beni, 
Ey Allahım, gözüm sende.



Tekrar :

Ağlarsın belki tüm gece,
Gün domadan sevinç doğar.
Beklersin günü çekerek,
Gün doğmadan neler doğar !



Sevinçle biçerler, dedin, 
Gözyaşlarıyla ekenler.
Bekledim ama gelmedin, 
Tohum yok, kaldı dikenler.

Taşıdım, ektim tohumu, 
Suladım yaşlarla onu.
Demetleri bekledim, yok, 
Ner’de vaadettiğin coşku?



Tekrar :

Ağlarsın belki tüm gece,
Gün domadan sevinç doğar.
Beklersin günü çekerek,
Gün doğmadan neler doğar !



Bir hayal mı önde olan? 
Hayır, bir ışık var önde,
Tanyeri kızıla döndü, 
Gecenin son mumu söndü.

Gün değildir doğan umut, 
Gün domadan sevinç doğdu.
Elemleri artık unut, 
Işık karanlığı kovdu !



Tekrar :

Ağlarsın belki tüm gece,
Gün domadan sevinç doğar.
Beklersin günü çekerek,
Gün doğmadan neler doğar !



129

// Tanrı benim 
sığındığım kayamdır,
 Kalkanımdır, 
kuvvetimdir, Rabbimdir. //

// Yüksek kulem, 
kurtarıcı paşamdır,

Sevincimdir, 
umudumdur, Tanrımdır. //
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İsa benim Çobanımdır,
Yaşarım O’nun için.

İsa benim Çobanımdır,
Yaşarım O’nun için.

Sonsuzca, sonsuzca  
yaşarım O’nun için !

Sonsuzca, sonsuzca 
yaşarım O’nun için !
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İsa Mesihim yüce Kurtarıcı,
Beni ölümden kurtarır.
Saklar beni kayanın kovuğunda,
Güvencem sağlam, İsa’da.



Tekrar :

Saklar beni kayanın kovuğunda,
Or’da dağılır tüm keder.
Saklar beni kendi derin aşkında
Ve or’da eliyle örter,
Ve or’da eliyle gizler.



İsa Mesihim yüce Kurtarıcı,
Her kederimi yüklenir.
Daima destekler beni, 
     hiç sarsılmam,
Yaşamımı güçlendirir.



Tekrar :

Saklar beni kayanın kovuğunda,
Or’da dağılır tüm keder.
Saklar beni kendi derin aşkında
Ve or’da eliyle örter,
Ve or’da eliyle gizler.



Sonsuz nimetler yağdırır üstüme,
Onda ben bulurum tatmin.
Sevinçle överim ulu Tanrı’yı
Böyle Kurtarıcı için. 



Tekrar :

Saklar beni kayanın kovuğunda,
Or’da dağılır tüm keder.
Saklar beni kendi derin aşkında
Ve or’da eliyle örter,
Ve or’da eliyle gizler.



Nurla kuşanıp yükselince göğe
Onunla buluşacağım.
Milyonlarla or’da kurtarışını,
Sevgisini anacağım.



Tekrar :

Saklar beni kayanın kovuğunda,
Or’da dağılır tüm keder.
Saklar beni kendi derin aşkında
Ve or’da eliyle örter,
Ve or’da eliyle gizler.
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Ekelim seherde, ekelim sevgiyle,
Ekelim öle ve  akşam vaktinde !
Biçim vaktinde biz ürünü bekleriz,
Sevinip geliriz, demetler kolda !

Tekrar :

Demetler kolda, demetler kolda,
Sevinip geliriz, demetler kolda !
Demetler kolda, demetler kolda,
Sevinip geliriz, demetler kolda !



Ekelim güneşte, ekelim gölgede,
Korkutmaz bizi bulut ve fırtına.
İş, hasat çabukça sonuna erince
Sevinip geliriz, demetler kolda !

Tekrar :

Demetler kolda, demetler kolda,
Sevinip geliriz, demetler kolda !
Demetler kolda, demetler kolda,
Sevinip geliriz, demetler kolda !



Gözyaşıyla çıksak, İsa için eksek,
Her güçlük ve dertte, her sıkıntıda.
Alayış bitince, cennete girince
Sevinip geliriz, demetler kolda !

Tekrar :

Demetler kolda, demetler kolda,
Sevinip geliriz, demetler kolda !
Demetler kolda, demetler kolda,
Sevinip geliriz, demetler kolda !
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Kurtarıcım, boş elle mi
Çıkayım istikbale?
Rab için çalışmamış mı
Olayım bir gün bile?

Tekrar :
Yükselince ben cennete
Rab İsamın önüne,
Kurtarıcım, boş elle mi



Çıkayım istikbale?

Artık ölümden yok korkum,
Rab tam affetti beni.
Ancak budur keder, kaygım,
Boş elle görmek Rab’bi.

Günahta devam ettiğim
Zaman elime geçse,



Kurtarıcım, bildirirdim
Müjdeni her kişiye.

Kardeşler, var gücünüzle
Gündüz iken çalışın !
Sonradan da tam sevinçle
Rab’bin yanına çıkın !
134

Ah, bir gece geliyor,
Ne olur sabahı ! 



Ne olur sabahı !
Ve bir güneş batıyor,
Ne doğar şafağı ! 
Ne doğar şafağı !
Şimdi çalış gündüzken,
Son gelir birazdan, 
Son gelir birazdan.
Durma, çalış genç iken !
Gül solar birazdan, 



Gül solar birazdan.

İşte, güneş inmiştir,
Çöküyor karanlık, 
Çöküyor karanlık.
Ve melekler gelmiştir,
Son gelir çarçabuk, 
Son gelir çarçabuk.
Durma, çalış gündüzken,



Kaybetme fırsatı ! 
Kaybetme fırsatı !
İsa davet ederken,
Görme hor çarıyı, 
Görme hor çarıyı.

İsa merhametlisin,
Şimdi bak halime ! 
Şimdi bak halime !



Sen derdimi bilirsin,
Sen yapış elime, 
Sen yapış elime.
Daima çalış gündüzken,
Geç olur birazdan, 
Geç olur birazdan.
Durma, çalış sağ iken,
Güç olur birazdan, 
Güç olur birazdan.
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// Beni kuvvetlendirende
Her şey yapabilirim.  //

// Ne zaman da zayıf isem,
O zaman kuvvetliyim.  //

// Kendi zayıflıklarını
Bilenlerin hepsine.  //

// Rab yakın ve yardım eder,
Bu söz geçerli bize.  //



// İsa’ya güvendiğimde
İmkansız bir şey kalmaz.  //

// O’nun yolunda yürürken
Mümkün olmayan olmaz.  //

// Beni kuvvetlendirende
Her şey yapabilirim.  //

// Hayat tecrübelerimde
Galip gelebilirim.  //
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// Kutsal Ruh ile dolunca
 Davut gibi coşarım. //
// Sevinirim, sevinirim !
 Davut gibi coşarım. //

// Kutsal Ruh ile dolunca
Pavlus gibi işlerim. //

// Çalışırım, çalışırım,
Pavlus gibi işlerim. //



// Kutsal Ruh ile dolunca
İsa gibi severim. //

// Severim, severim,
İsa gibi severim. //
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// Sevgi, sevinç, selamet 
yolunda durdum.

Gelip geçenleri 
çok mutlu buldum !  //

Takıldım peşlerine, yola koyuldum.
Onlar gibi artık ben de kurtuldum.



// Rab İsa’nın adına 
vaftiz olundum.

Mesih’in kanıyla 
satın alındım.  //

Kurtuluşun tek yolu İsa Mesih’tir.
O’na gelenleri tertemiz yıkar.



// İnayeti sonsuzdur 
Mesih İsa’nın.

En değerli payı 
budur insanın.  //

Kurtarıcı İsa’ya sadık olalım.
Kutsal yaşamını örnek alalım.



// Rab’bin hizmetinde 
işlek olalım.

Verdiği Ruhundan
 bol bol alalım.  //

Gidelim milletlere, müjde verelim!
Kurtarıcı İsa geldi diyelim •
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Rab İsa eşsiz bir dosttur,
Daima katlanır bize.
İsyanımızı affeder,
Ortaktır derdimize.

Ey imanlı, derdin varsa,
Bu Dostu akla getir !
Tüm dertlerini duayla
Her zaman Rab’be götür.



Çok rahat biz kaybederiz,
Terk edersek duayı.
İmanla kullanmalıyız
Bu kuvvetli silahı.

Rab İsa gibi dost var mı?
Senin halini görür.
Hep endişeni duayla
Bu sadık Dosta götür.



Sen yorgun yüklü isen de,
O sana rahat verir.
Dostların terk etmişlerse,
O her an sadık kalır.

Sen kucağında eminsin,
Sana sığınak olur.
İşte her halin’ duayla
Bu sadık Rab’be götür •
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Allah’ı kim ararsa,
Bulunur Tanrı ona.

// Durmadan etsin dua,
     Her yerde Allah hazır.  //

Hastalık hem sağlıkta,
Yoksulluk hem bollukta,

// Gereklidir çok dua,
Her yerde Allah hazır.  //



Düşmanlar galip olsa,
Dostların hain çıksa,

// O zaman artsın dua,
Her yerde Allah hazır.  //

Ne kadar derdim olsa,
Bildiririm Allah’a.

// İşitir her bir dua,
Her yerde Allah hazır.  //



Çabalarım boş çıksa,
Rahatım altüst olsa,

// Eksilmesin hiç dua,
Her yerde Allah hazır.  //

Ne türlü derdin varsa,
Ey canım, gel İsa’ya.

// Terk etmez O seni asla,
Rahat vardır tek O’nda.  //
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Allah’ın kelamı canlıdır,
İki ağızlı kılıçtan keskindir,

keskindir.

Canı, ruhu, hem eklemleri,
İliği bölünceye kadar saplanır,

saplanır.

Yüreğin düşüncelerini
Ve kötü niyetlerini ayırır, ayırır.



Ve yoktur O’nun nazarında
Bir mahluk bilinmeyen ve örtülü,

örtülü.
Biz O’na cevap vereceğiz
Ve açıktır işlerimiz gözünde,

gözünde.
Bulasınız inayet diye
Şimdi gelin cesaretle Mesih’e,

Mesih’e !
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Birlikte gidelim İsa ile.
Ruhunu alalım, Ruhunu alalım.
Birlikte gidelim Tanrımıza.

Hoş bir şey var mı bu dünyamızda?
Hoş gün yaklaşıyor, Rab İsa geliyor,
Hoş gün yaklaşıyor bu dünyada.



İsa dünyaya gel, bekliyoruz.
Al, ya Rab bizi de, gökteki şölene,
Sonsuzluk ver bize cennetinde.

Alfa ve Omega, İlk ve Sonsun.
Sonsuzluk yolusun, 

dünyanın nurusun,
Birlikte gidelim İsa ile. •



142

Ruhça fakir olanlar
Rab’be yakın olurlar.
Mesih ile yürüyen
Korkmaz artık ölümden. •
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Bütün dünya senin olsa,
Hikmet, bilgin pek çoksa,
Fakat sende yoksa sevgi,
Olmaz onun değeri.

Tekrar :

Allahını bütün kalple
Sev, sev, sev, sev !
Komşunu da kendin gibi
Sev, sev, sev, sev !



Bütün malın’ dağıtırsan
Fakirlere sadaka,
Fakat sende yoksa sevgi,
Olmaz onun değeri.

Tekrar :

Allahını bütün kalple
Sev, sev, sev, sev !
Komşunu da kendin gibi
Sev, sev, sev, sev !



Bol veririm sana sevgi,
İsa Mesih söyledi.
Sende varsa böyle sevgi,
Sonsuz onun değeri.

Tekrar :

Allahını bütün kalple
Sev, sev, sev, sev !
Komşunu da kendin gibi
Sev, sev, sev, sev !
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// Dünyaya müjde verin,
Herkesi davet edin. //

// Suçluyu İsa sever,
Geleni kabul eder. //



145

Elem ve keder sarsa her taraftan,  
Şeytan fısıldar: 
   “Geri dön bu yoldan!”
Gelse başıma o siyah bulutlar,
Biraz imanla dağılıp, nur parlar.



Tekrar :

İnanırım, inanırım !
Ya Rab, artır imanımı ki
Sarsılsın dalar !
İnanırım, inanırım !
Şüphelerim çarmıhta kayboldular!



Sakin denizde yolculua gitmek
Kolaydır tabiği, Rab’be güvenerek.
Fakat dalgalar saldırsa kayığa,
Pek az bir iman bırakmaz batmaya.



Tekrar :

İnanırım, inanırım !
Ya Rab, artır imanımı ki
Sarsılsın dalar !
İnanırım, inanırım !
Şüphelerim çarmıhta kayboldular!



“Hiç geri dönmem!” diyen 
    çok insan var,
“Sadık kalırım ta ölüme kadar!”
Fakat gelince kendine zorluklar
B’rakıp imanı, ümitsiz kaçarlar !



Tekrar :

İnanırım, inanırım !
Ya Rab, artır imanımı ki
Sarsılsın dalar !
İnanırım, inanırım !
Şüphelerim çarmıhta kayboldular!



Başka birisi çok cesur görünür,
Savaş yerinde hemen öne yürür.
Birden günaha karşı harp çıkarsa, 
İmanı gider, o kaçar çabukça !



Tekrar :

İnanırım, inanırım !
Ya Rab, artır imanımı ki
Sarsılsın dalar !
İnanırım, inanırım !
Şüphelerim çarmıhta kayboldular!



Koşarken yarışı, biz bilmeliyiz:
İman his değil, bunu görmeliyiz.
Ufuk kararıp, kalırsak biz nursuz,
Ancak imanla biz galip oluruz !



Tekrar :

İnanırım, inanırım !
Ya Rab, artır imanımı ki
Sarsılsın dalar !
İnanırım, inanırım !
Şüphelerim çarmıhta kayboldular!
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Mesih’in adını birlikte övelim !
// Rab’be tapınalım, 

hakkını verelim !  //

Sözünü tutalım, bu emanet bize,
// Hiç olmasın ona 

ziyan ve ilave !  //



Mesih fikrimizde alsın birinci yer !
// O her şeyden üstün, 

her durumda önder.  //
Sevgide birleşmiş olalım büsbütün,
// Dünya bizde Mesih 

sevgisini görsün.  //
Sevinçle dolalım, coşsun her birimiz
// Ruh’un şarabıyla 

çözülsün dilimiz !  //



Şeytan’ı birlikte yeneriz daima,
// Ki onu yenemez 

mümin tek başına.  //
Dünyada kilise, dünyanın olmasın,
// Tuz, ışık olalım, 

ortam bozulmasın !  //
İncili yayalım, kazanalım canlar !
// Rab’de beslensinler, 

hoş karşılansınlar !  //



Kilise görkemde Mesih’le olacak,
// Gelin ilelebet 

Güveye varacak !  //
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Tekrar :

El ele verelim,
Rab’be hamtlar edelim !
El ele verelim,
Mesih’i yüceltelim !

Kardeşlerin birlikte
Toplanması ne güzel !
Sevgiyle ve sevinçle
Coşalım biz müzikle !



Tekrar :

El ele verelim,
Rab’be hamtlar edelim !
El ele verelim,
Mesih’i yüceltelim !

Aynı ruhta olarak
Birleşelim beraber.
Kalbimizi açarak
Söyleyelim nameler.



Tekrar :

El ele verelim,
Rab’be hamtlar edelim !
El ele verelim,
Mesih’i yüceltelim !

Gösterelim dünyaya
Sevgisini kuzunun.
İşte, yaşam burada,
Rab İsa’nın yanında !



Tekrar :

El ele verelim,
Rab’be hamtlar edelim !
El ele verelim,
Mesih’i yüceltelim !
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// İsa bu şarkıyı koydu kalbime. //
Kimse alamaz bu sevinç şarkımı,

 Bu şarkıyı kalbime İsa koydu.
    
// Uyumlu yaşamamızı öğretti. //

Başka yüzler, başka diller 
bütünleşti,

Uyumlu yaşamayı O öğretti.



// Aile olmayı O bize öğretti,  //
 Sevgisiyle birbirimizi sevmeyi,

İsa bizlere verdi, bu aileyi.

// İsa kederi coşkuya çevirdi. //
Gözyaşlarımı silince, 

sevinç geldi !
İsa keder yerine coşku verdi. •
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// Tanrı'nın seçtiklerini
Kim suçlayabilir?  //

// Tanrı'nın ta kendisi
Bizi haklı çıkarır.  //

// Oğlunu esirgemedi,
Ta ölüme verdi.  //

// Böyle bizi kurtardı,
Bizi ne kadar sevdi.  //



// Rab İsa ölüp dirildi,
Babasına gitti.  //

// Satın aldım der Mesih
Senin seçtiklerini.  //
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// Ne mutlu, ne mutlu
Allah’ı Rab olan halka !  //
Her zaman yüceltiriz,
Sona dek hizmetteyiz.
Ben de Rab’de sadık kalırım,
O önderimdir. •
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Tekrar:   
// Allah konuşur kendi halkına, 

haleluya!
Hikmet, yaşam sözleriyle, 

haleluya!  //

Açın fikrinizi, inananlar,
Allah mesajlar veriyor
Açın kalbinizi, soylu işçiler,
// Rabbiniz konuşuyor! //



Tekrar:   
// Allah konuşur kendi halkına, 

haleluya!
Hikmet, yaşam sözleriyle, 

haleluya!  //

İnanan Mesih'e gelsin
Kulağı olan işitsin.
Hikmet yolunu öğrensin,
// Sonsuz yaşam edinsin. //



Tekrar:   
// Allah konuşur kendi halkına, 

haleluya!
Hikmet, yaşam sözleriyle, 

haleluya!  //

İnanan Mesih'e koşuyor
O'nu bulanlar coşuyor.
Gerçekçi olan kişilerde
// İsa Mesih yaşıyor! //



Tekrar:   
// Allah konuşur kendi halkına, 

haleluya!
Hikmet, yaşam sözleriyle, 

haleluya!  //
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Birbirimizi sevelim !
“Seviyorum,” diyelim.
Sevgin bu ulusa aksın,
Ya Rab, bizi uyandır.
Bu kardeşlik sevgisini
öğret bizlere şimdi,
Birbirimizi sevelim, sevinelim !
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Rabbimizin sevgisiyle
Toplandık bir araya.

// Bu sevgi bağı kopmaz hiç,
Dağılsak bu dünyaya.  //

Tanrı’nın biz sevgisiyle
Mutluyuz bir arada.

// Bu sevgiyle sonsuza dek
Şükrederiz Allah’a !  //
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Selamet sizinle olsun !
Selamet sizinle olsun !
Selamet sizinle olsun !
Selamet sizin sizin sizinle olsun !
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Mesih tek temelidir 
gerçek kilisenin.

İsa da güveyidir,
o seçilmiş gelin.

Gökten yere inmiştir
onu aramaya.

Satın almış kanıyla
ölüp de uğruna.



Seçilir her milletten,
fakat tek bir beden.

Aynı kanla yıkanır,
iman ve Rabbi bir.

Bir Rabbe secde eder,
bir kutsal yemek yer.

Birbirine bağlıdır,
salt sevgi yaşanır.



Elem ve güçlükleri
gerçi çok burada.

Bölünmüş fırkalarla
çok zorlanır harpta.

Fakat dolgun ücreti
hazırdır yukarda.

Her arzusu İsa’yla
tatmin olur or’da.



Yalvarıyor kutsallar:
“Ne zaman, ey Rabbim,

Bitecek bu gece
ve gelecek seher?

Kahramanların nice
rahata girmişler.

Biz de öyle olalım
sonsuz yücelikte!”
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Ya Rab, şimdi esenlikle
Buradan gönder bizi !
Lütfun ve Kutsal Ruhunla
Temizle kalbimizi !
Rahatlık ver, rahatlık ver, 
Sevindir hepimizi !



Bizler teşekkür ederiz
Sözlerin için sana.
Çünkü yöneltir bizleri
Hak olan doğru yola.
Hamdolsun, Rab, hamdolsun, Rab,
Bu büyük armağana !



Sen bizi asla terk etme !
Koy Ruhun’ kalbimize !
Şimdi huzurun bizimle
Girsin evlerimize !
Ya Rab, sen ol, ya Rab, sen ol
Daima yardımcı bize !
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Tanrı’yla zafer kazanırız,
Düşmanları yenecek O’dur !
Zaferini şarkıyla kutlarız,
Mesih Kral !

Tanrı zaferi kazandı,
Halkını kurtardı,
Sözü düşmanı yok etti,
Dünya görecek çünkü Tanrı’yla...  ·
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İsa’nın isminde, İsa’nın isminde
Zafer vardır bizde !
İsa’nın isminde, İsa’nın isminde
Şeytan kaçacaktır !

İsa isminde durdukça
Bize kim karşı durur?
İsa’nın kutsal isminde
Zafer vardır bizde !
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Kuşanalım kardeşler !
Zaferler bizi bekler,

Mağlup olmuştur cinler !
Miğfer kılıç kalkanla

Katılalım savaşa,
Elde Kutsal Kitap’la !



Tekrar : 

Arş edelim zafere !
İsa Kumandanımız,
Mesih Generalimiz.
Arş edelim zafere !
Son bir hücumla 
Şanlı galebeye !



Dalgalansın bayrağı,
Zaptetsin bu dünyayı,

Okyanus ve karayı !
Milletlerin alayı

Kabul etsin İsa’yı,
O, evrenin tek Kralı !



Tekrar : 

Arş edelim zafere !
İsa Kumandanımız,
Mesih Generalimiz.
Arş edelim zafere !
Son bir hücumla 
Şanlı galebeye !



Savaş sona erince,
Zafer bizim olunca

Ereriz huzura.
Göksel Yeruşalim’e

Ödül tacımız ile
Gireriz tam sevinçle.



Tekrar : 

Arş edelim zafere !
İsa Kumandanımız,
Mesih Generalimiz.
Arş edelim zafere !
Son bir hücumla 
Şanlı galebeye !



O zaman tam bir aşkla
Hamdederiz daima

Zafer salayan Krala !
Önünde toplanırız,

İsmini alkışlarız,
Sonsuzlarca coşarız !



Tekrar : 

Arş edelim zafere !
İsa Kumandanımız,
Mesih Generalimiz.
Arş edelim zafere !
Son bir hücumla 
Şanlı galebeye !
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Şeytan      İmanlı

1. Sefil can, düştün günaha,
Kurtuluşun yok artık.
Hiç hayat bekleme asla,
Seni biz elde ettik.

2. Ey amansız şeytan, dünya !
Yetmez mi bunca zaman?
Tez benden vaz geçiniz de
Olayım azat hemen !



3. Ey can, senden vazgeçmeye
Asla razı olmayız.
Çeşitli şehvet, sefayı
Vermeye hep hazırız.

4. Hiç istemem şehvet ve zevk,
Etkilenmem sefadan.
Olsa çekirgeler yemek,
Sırf kurtulsam şu halden !



5. Niçin acı haç altında
Sıkıntıda ölesin?
Cazibeli arzularla
Yanımızda kalasın !

6. Sıkıntım ağır da olsa,
Rab İsama koşarım.
Bu dünya cennet de olsa,
O’nda kalsam solarım.



7. Ey can, ey can, hiçsıkılma!
Derde çare buluruz.
Terk ettiyse seni İsa,
Sana yoldaş oluruz.

8. Kötü yoldaş,  şeytan, dünya!
Sizde çare bulunmaz.
İsam yanımda olmazsa,
Gözyaşlarım hiç durmaz !



9. Sefil kuzu, ah çekerek
Acı acı alama !
İsa kabul etmez artık,
Hiç aldanıp yorulma !

10.  O Çobanım kuzusunu
Bulamazsa ağılda,
Kaybederek uykusunu
Ağlar, arar dalarda.



11. Ey can, seni zaptetmeye
Çoktan karar almıştık.
Vermedin gönül bizlere,
Çekil, defol, git artık !

12. Şeytan, dünya, geri durun,
Kötü yoldaş hem de siz !
Cezanızı Haktan alın,
Beni çok incittiniz !



13. Koşup geldim, ey Çobanım !
Kabul et bu kuzunu !
Yüzde yüz sana adadım

Beden, can ve ruhumu.
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Cesur olun, kardeşlerim !
Yakındır yardım.Gökte görünür 
   alamet,
Var galibiyet !

Tekrar : 
Rab İsa der: “Tez gelirim,
Sadık olunuz!”İsam, sen et 
   bize yardım ! Ah, bekliyoruz !

Hücuma gelen 



   şeytandır
Ordusu ile.
Önünde kim 
   duracaktır
Şiddetli cenkte?
Çok şanlıdır 
   bayrağımız
Rab’bin haçıyla.
Mutlak galip 



   olacağız
İsa adıyla !
Bir süre daha 
   dayanın !
Rab işte gelir.
Sabredip O’na 
   inanın ! 
Tez zafer verir.
    Tekrar :



Rab İsa der: 
   “Tez gelirim,
Cesur olunuz!”
Sen edersen 
   bize yardım,
Galip oluruz !
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Savaş var, kilise, şeytana karşı !
Cesur ol, bak önde giden Rabbine ! 
Kurtarıcı bu tende yendi dünyayı,
Zaferli çarmıhla ilerde daima.

İleri, kilise !  Uyma şeytana !
Cesur ol, bak çölde yenen Rabbine !



Korkma, kaçar Şeytan İsa isminden,
Ruhun kılıcıyla emin galeben.
Kurtuluş hamdiyle cehennem titrer,
Tam sağlandı Onun kanıyla zafer.

İleri, kilise !  Tamdır kurtuluş.
Cesur ol !  Zaferli hayata kavuş !



Ey kilise, yürü olgun birlikle,
Çarmıh yolunda sevgi, karar ile !
Tek vücut olarak gideriz önde
Bir arzu ve bir kalp, bir sevgi ile.

İleri, kilise, iman nurunda !
Cesur ol hayat, hakikat yolunda !



Şeytan yönetimi en son yıkılır,
Rab’bin topluluğu sonsuzca durur.
Ölüm ve cehennem galip mi olur?
Hayır !  Bedenini İsa tam korur !

İleri, kilise, bu mirasına !
Cesur ol !  Bak, önderimiz İsa’ya !



Şimdi, ey göktekiler, katılın bize !
Rabbi yüceltiniz zafer sesiyle !
Yücelik, güç, övgüler İsa Mesih’e,
Sonsuzca hamdetsin bütün melekler

İleri, kilise, bu mirasına !
Cesur ol, bak galip olan Kuzu’ya !
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Allah bize sağlam kaya,
Sonsuzlarca siperdir.
Sığınacak emin kale,
Tehlikede yardımcıdır.

Hain, korkunç Şeytan
Canımıza düşman.
O yalancı yılan
Bize hücum etse,
Allah bize siperdir !



Bu savaşa Rabsiz girsek,
Mağlubiyet bizimdir.
İsa’dan yardım istersek,
Zaferimiz emindir.

Bizi destekleyen
Kadir ilahi el,
Şerre galip gelen
İsa “İmanuel”,
Her savaşta Fatihtir !



Dünya şerle dolu ise,
Ümidimiz kırılsın mı?
Allah yardımcımız ise,
Şeytan zafer kazanır mı?

Kötü niyet ile
Bize hücum eder.
Salt İsa’nın ismi
Onu yere yıkar,
Çoktan mağlup olmuştur !
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Ey birader, durma! Haydi,
hemen ileri !

Şeytan canlara saplamış 
zehir, dikeni.

Bu senin kutsal işindir; 
dönme hiç geri !

Duracak zaman değildir, 
Mesih’in eri !



Mesih senin için öldü, 
canını verdi,

Vazifeni bilmen için 
O gökten indi.

Sağladı tam galebeyi, 
aldı zaferi,

Sana diyor: “Çalış, oğlum !
Kurtar canları!”



Ah ederek inliyor hep 
kardeşlerimiz,

Irmaklar gibi durmasın 
gözyaşlarımız !

Her tarafa serpilelim 
asil kanla biz,

Çünkü yakında geliyor 
Kurtarıcımız.



Hedefim ve nişangyahım 
göğe yönelir,

Miğferini derhal giyin, 
savaş kısadır.

Atıl, korkma !  Kap ve kurtar !  
Dünya yastadır.

Haç dibinde zafer tacın 
parlamaktadır.



Hemşire ve biraderler, 
İsa geliyor !

Bahtiyarca kucak açmış 
size söylüyor:

“Sevinin, coşun sevinçle !  
Zafer doğuyor!”

O görkemli göksel ordu 
hep alkışlıyor !
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 Tekrar :

// Ey düşmanım, ey düşmanım,
  Ben düşersem, ben kalkarım.  //

// Düştüğüm için sevinme,
  Rabdir elimden tutanım. //

// Karanlıkta oturursam,
    Rabbim bana ışık olur. //
// O’ndan uzaklaşsam bile
    Beni arayıp da bulur. //



 Tekrar :

// Ey düşmanım, ey düşmanım,
  Ben düşersem, ben kalkarım.  //

// Düştüğüm için sevinme,
  Rabdir elimden tutanım. //

// O zaman düşman gelecek
    Ve utanç götürecek. //
// Rab İsa azametiyle
    Beni hep destekleyecek. //



 Tekrar :

// Ey düşmanım, ey düşmanım,
  Ben düşersem, ben kalkarım.  //

// Düştüğüm için sevinme,
  Rabdir elimden tutanım. //
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Göksel Babam var güzel diyarda,
Göksel Babam var güzel diyarda.
Davet etti, tez gideyim,
Görkemini de göreyim !

Tekrar :

Gideyim, gideyim güzel diyara !
Gideyim, gideyim güzel diyara !
Davet etti, tez gideyim,
Görkemini de göreyim.



Aracı’m da var güzel diyarda,
Aracı’m da var güzel diyarda.
Davet etti, tez gideyim,
Görkemini de göreyim !

Tekrar :

Gideyim, gideyim güzel diyara !
Gideyim, gideyim güzel diyara !
Davet etti, tez gideyim,
Görkemini de göreyim.



Çelengim de var güzel diyarda,
Çelengim de var güzel diyarda.
Rabbim ister ki varayım,
O çelengi de alayım.

Tekrar :

Gideyim, gideyim güzel diyara !
Gideyim, gideyim güzel diyara !
Davet etti, tez gideyim,
Görkemini de göreyim.



Ah görüşsek biz güzel diyarda !
Ah görüşsek biz güzel diyarda !
Taht önünde, o alayda
Hamdedeyim o diyarda !

Tekrar :

Gideyim, gideyim güzel diyara !
Gideyim, gideyim güzel diyara !
Taht önünde, o alayda
Hamdedeyim o diyarda !
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Ben burada ancak garip yaşarım,
// Göktedir benim vatanım.  //

Dünyayı harabe gibi görürüm,
// Göktedir benim vatanım.  //

Yurduma çabuk ulaşmak isterim,
// Evet, durmadan isterim.  //

Dünya denen çölde seyahatteyim,
//  Gökte yurdumu bulayım.  //



Son boru sesiyle yüce düğüne
// Alınışımı beklerim.  //

Bir bakışla değiştirecek beni,
// Gökteki Rabbim, güveyim.  //

Dünyada çektiğim elem bitecek,
// Yurdumda rahat edeyim.  //

   Tahtın önünde tüm mukaddeslerle
// Beyaz kaftanım olacak.  //



O güzel izzet tacını takayım,
// Yurdumda rahat edeyim.  //

Ta ki o gün son sevinçli düğünde
// Ebedi taçlar takayım.  //

İzzetimi Kralın önüne atıp
// O’na secde edeceğim.  //
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Biz garibiz bu dünyada,
Çadırımız yıkılacak. 
Bir gün geri döneceğiz,
Öz vatana gideceğiz.

Tekrar:

Allahıma gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?
Rab yanına gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?



Bu dünyayı bırakıp da
Göç etmeye hazır mısın?
Sevdikleri bırakıp da
Göç etmeye hazır mısın?

Tekrar:

Allahıma gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?
Rab yanına gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?



Herkes yolcu bu dünyada,
Fakirler de, zenginler de.
Göçecekler bu dünyadan,
Zenginler de, fakirler de.

Tekrar:

Allahıma gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?
Rab yanına gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?



Ölüm bugün sana gelse,
Göç etmeye hazır mısın?
Ne getirdin bu dünyaya?
Gideceksin öyle bur’dan.

Tekrar:

Allahıma gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?
Rab yanına gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?



Bugün sıra sana gelse,
Göç etmeye hazır mısın?
Ne ekersen bu dünyada,
Biçeceksin o dünyada.

Tekrar:

Allahıma gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?
Rab yanına gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?



Günahından arındınsa,
Bulacaksın huzur or’da.
Günahından yıkandınsa,
Bulacaksın yaşam or’da.

Tekrar:

Allahıma gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın?
Rab yanına gidiyorum,
Gelmeye sen hazır mısın ?
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Bir hayat suyu akandır
Cennetin ortasında.
Yanında konut hazırdır,
Toplanır mıyız or’da?

Tekrar: 

Evet, orda toplanırız,
Bizim ümidimiz İsa’yadır.
Onbinlerle bulunuruz
Rab’bin tahtının yanında.



O sular kenarında var
Onbinlerce melekler.
Sayısız imanlılar var,
Sonsuzdur sevinçler !

Tekrar: 

Evet, orda toplanırız,
Bizim ümidimiz İsa’yadır.
Onbinlerle bulunuruz
Rab’bin tahtının yanında.



O suyu gözüm görürse,
Gözyaşım geçmiş olur.
Ve canım ondan içerse,
Arzusu tatmin olur.

Tekrar: 

Evet, orda toplanırız,
Bizim ümidimiz İsa’yadır.
Onbinlerle bulunuruz
Rab’bin tahtının yanında.



O ordulara sevinçtir
İsa’nın parlak yüzü.
O, göğe yaşam ışıktır,
Etrafı daima nurlu.

Tekrar: 

Evet, orda toplanırız,
Bizim ümidimiz İsa’yadır.
Onbinlerle bulunuruz
Rab’bin tahtının yanında.



Ömrümüz tez geçmektedir,
Üzünütümüz bitecek.
Göçmemiz yaklaşmaktadır,
Dert sevince dönecek.

Tekrar: 

Evet, orda toplanırız,
Bizim ümidimiz İsa’yadır.
Onbinlerle bulunuruz
Rab’bin tahtının yanında •
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Tatlı İsam, sana geldim, 
Kalbimde var çok özlemim.
Senin eşsiz sevgin için 
Dünyayı terk ettim geldim.

Kurtarıcısına mümin 
Bakıp hep kalbinde desin:
“Biz cennete gidiyoruz; 
Dünyayı terk eden gelsin!”



Biz yukarı bakıyoruz, 
Rab, vaadini bekliyoruz.
Biz cennete gidiyoruz, 
Dünyadan vaz geçen gelsin !

İsa’nın kutsal kanıyla 
Yaklaşırız Tanrımıza.
Bizler göksel yolcularız, 
Haçını taşıyan gelsin !



Yüce İsa’da iyilik, 
Tek O’nda huzur, esenlik.
Biz arzulu yolcularız, 
Haçını taşıyan gelsin !

Biz bu dünyadan vazgeçtik, 
Göksel vatana eriştik.
Bizler kutsal yolcularız, 
Dünyadan vaz geçen gelsin !
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Yüz yüze Kurtarıcımla
Görüşmem ne harika !
Ben bakarım hayranlıkla
Uğruma ölen Rabbe !

Tekrar :

Yüz yüze görüşeceğim
Yıldızlardan ötede.
Yüz yüze seyredeceğim
Rabbimi görkeminde.



Şimdi aynada güçlükle
Seyrederim yüzünü.
Çok kutlu bir gün geliyor,
Görürüm görkemini !

Tekrar :

Yüz yüze görüşeceğim
Yıldızlardan ötede.
Yüz yüze seyredeceğim
Rabbimi görkeminde.



Ne sevinç var huzuruyla !
O an gam ve dert gider.
doğrulur eri yollar da,
Karanlık nura döner.

Tekrar :

Yüz yüze görüşeceğim
Yıldızlardan ötede.
Yüz yüze seyredeceğim
Rabbimi görkeminde.



Yüz yüze O’nu görmek, ah !
Ne bir harika bana !
Bilinip ben bileceğim
Sevgili Rab’bi or’da.

Tekrar :

Yüz yüze görüşeceğim
Yıldızlardan ötede.
Yüz yüze seyredeceğim
Rabbimi görkeminde.
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Hamdedelim Rab İsa’ya,
Bol lütuf sevgisine ! 
Gökteki yüce vatanda
Hazırladı yer bize.

Tekrar :

Cennette birleşince
O ne sevinçli bir gün olur !
İsa’yı görünce
Bizi hep sevinç doldurur !



Bu dar yolda yürüdükçe
Her gün haç taşınacak.
Bir gün bu yol son bulunca
Haçlar taca dönecek !

Tekrar :

Cennette birleşince
O ne sevinçli bir gün olur !
İsa’yı görünce
Bizi hep sevinç doldurur !



Sadık, emin biz olalım,
Rab’be hamtlar sunalım !
Rab hoşnut olursa eğer,
Her tür zahmete değer !

Tekrar :

Cennette birleşince
O ne sevinçli bir gün olur !
İsa’yı görünce
Bizi hep sevinç doldurur !



Sevgi ardından koşalım,
“Tez gel, İsam!” diyelim.
İnci kapıdan geçelim,
Altın kente girelim !

Tekrar :

Cennette birleşince
O ne sevinçli bir gün olur !
İsa’yı görünce
Bizi hep sevinç doldurur !
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Gerçek bir umudum var,
Acıma sevinç katar

Ölümlü dünyada.
Sevgiyle dolu dünya,

Gitmez kimse savaşa,
değildir bu rüya.



Aslanlarla kuzular
Birbirleriyle oynar

O yeni dünyada.
Or’da yoktur hileler,

Elem ve üzüntüler,
Bu güzel ülkede.



Yol ben’im der Rab İsa,
Gelin benim ardımca

O yeni dünyaya.
İnan bana kardeşim,

Tek yoldur gideceğin,
O kutlu diyara.



Sen de katıl sürüye, 
Uzaklardan seyretme,

Al sonsuz hayatı.
Gerçek bir umudum var,

Acıma sevinç katar,
Ölümlü dünyada.
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//  Bekliyorsan bir umut,
Arıyorsan doğru yolu,  //

//  Sen de gel, sen de gel,
Umut yoludur, Rabbin yolu.  //

//  Yaşamdan tat almıyorsan,
Ve sevinç arıyorsan,  //

//  Sen de gel, sen de gel,
Sevinç yoludur, Rabbin yolu. //
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İster misin günahtan arınmak?
O’nun kanında var çok kuvvet !
İster misin şeytandan kurtulmak?
Büyük kuvvet var kanında !

Tekrar :

Kanında var harika kuvvet,
İsa’nın kanında !
Kanında var harika kuvvet,
Kuzunun kutsal kanında !



İster misin benliğini yenmek?
O’nun kanında var çok kuvvet !
Gel yıkanmak için Golgota’ya !
Büyük kuvvet var kanında !

Tekrar :

Kanında var harika kuvvet,
İsa’nın kanında !
Kanında var harika kuvvet,
Kuzunun kutsal kanında !



İster misin kardan beyaz olmak?
O’nun kanında var çok kuvvet !
Lekeli kalp o kanda olur pak,
Büyük kuvvet var kanında !

Tekrar :

Kanında var harika kuvvet,
İsa’nın kanında !
Kanında var harika kuvvet,
Kuzunun kutsal kanında !



İster misin Rab’be hizmet etmek?
O’nun kanında var çok kuvvet !
İster misin Rab’bi daima övmek?
Büyük kuvvet var kanında !

Tekrar :

Kanında var harika kuvvet,
İsa’nın kanında !
Kanında var harika kuvvet,
Kuzunun kutsal kanında !
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Yaşamak için dönün,
Günahlı yoldan dönün.
Dönün Mesih İsa’ya,
Dönün, gidin O’nunla. •
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Rab’bin sözleri doğrudur,
Eri yolları doğrultur.
Her kim O’na güvenirse,
Sapmış yolundan kurtulur.

Ara O’nu bütün kalple,
Bulacaksın Rab’bi sen de.
Kıl kendini ruhça fakir,
Kavuşursun selamete.



Sevgi Mesih’tedir sonsuz,
Karanlıktır dünya O’nsuz.
Verdi canın’ düşman için,
Kurban kuzusu kusursuz.

Allah’la barışsın diye
O günahkyara hediye.
Kurtarıcıdır herkese,
Şükürler olsun Rabbime !



Seni de Rab çağırıyor,
O, kaybolanı arıyor.
Hayat suyun’ Ondan alan
Sonsuz hayatı buluyor.

Haleluya, haleluya !
Maranata, maranata !
Rab geliyor !  Rab geliyor ! 
Haleluya !  Haleluya !
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Ezilirsen sıkıntıda,
Her ümidin kaybolmuşsa,
Müjde sana !  Mesih geldi

// Bu karanlık dünyamıza.  //

Üzgün durma, kalk ayağa !
Düşme ölüm korkusuna !
Müjde sana !  Mesih geldi

// Bu karanlık dünyamıza.  //



Günah yükü ezer seni,
Kurtuluş var dinle beni !
Müjde sana !  Mesih geldi

// Bu karanlık dünyamıza.  //

Aydınlatmak ister seni,
Vermek ister sevgisini.
Müjde sana !  Mesih geldi

// Bu karanlık dünyamıza.  //
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Rabbin duruyor kalbinin kapısında,
Vuruyor sabırla, vuruyor sabırla.

Aç onu Rabbe, işit o tatlı sesi,
Sana da seslendi, sana da seslendi.

Aç kulağını, ismini çağırıyor,
O seni seviyor, O seni seviyor.



Kutsal hayata ediyor davet seni,
Duy Onun sesini, duy Onun sesini !

Geçmekte hayat 
pek çabuk, rüya gibi,

Rabbe ver kendini, 
   Rabbe ver kendini !
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// Anlatsam dinler misin?
 Yoksa lanet mi edersin?
 Anlatayım da dinle,
 Sen de kavuş esenlie. //



Tekrar :

Tanrı sevdi seni, 
Bu haber hep aynı,
Günahından seni kurtardı.
Kurtuluş sunmaya 
Atadı Mesih’i,
Açmalısın O’na kalbini.



// Kulak verdin mi bu söze?
Bu haber tüm hepimize.
Şimdi gelin Mesih’e,
Katılın gökteki sevince. //



Tekrar :

Tanrı sevdi seni, 
Bu haber hep aynı,
Günahından seni kurtardı.
Kurtuluş sunmaya 
Atadı Mesih’i,
Açmalısın O’na kalbini.
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Akar duru pınardan
Taze sular durmadan.
Gel, ey susamış insan,
Yaşam suyudur akan. 

Yaşam veren bu pınar
Gökten inen İsa’dır.
Bezgin canı diriltir,
Sonsuz yaşamı verir.



Köle isen günaha,
Özgürlük verir İsa.
Kırar günah gücünü,
Bağışlar suçlarını.

Sen de gel bu pınara,
İç ondan kana kana.
Hamdet her zaman O’na,
İsa’dan hiç ayrılma.
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Haçta Kurtarıcın seslendi:
“Niçin reddedersin daveti?
Paklarım seni günahlardan,
Olursun daha beyaz kardan.”

Tekrar :

Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa beklerken, gel, teslim ol !
Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa’nın eline teslim ol !



Nasıl çarmıha asılıyor,
Senin için kurban oluyor !
Bak, nasıl elemler çekiyor
Ve yakan sevgiyle bakıyor !

Tekrar :

Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa beklerken, gel, teslim ol !
Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa’nın eline teslim ol !



Gelin, Rab İsa’ya tapının !
Suçlarınızı açıklayın !
Gelin, dünyadan yüz çevirin,
Yaşamınızı O’na verin !

Tekrar :

Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa beklerken, gel, teslim ol !
Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa’nın eline teslim ol !



Eğer daveti reddedersen
Ve Kutsal Ruhunu üzersen,
Emin ol, bu son fırsatındır,
Senin kapını çalmaktadır.

Tekrar :

Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa beklerken, gel, teslim ol !
Gel, günahkar ve çabuk ol !
İsa’nın eline teslim ol !
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Rab geldi dünyamıza,   
Kucak açtı suçluya.

// Tüm evrene yay bunu,
Mesih bekler suçluyu.  //

Tüm yükümü O aldı,
Uğruma eza çekti.

// Aldım O’nu kalbime,
Sonsuz yaşamı verdi.  //



Tövbe edip gel sen de,
Hemen, şu an fırsattır.

// Unut günah fesadı,
Katıl kutsal sürüye.  //

Rab’bin kutsal sözleri
Yollarıma ışıktır.

// Yüreğime sevinçtir,
Benim ruhsal gıdamdır. //
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Ben bir dost buldum, 
öyle bir dost ki !

Kalbime giren, 
beni affeden !

// Suç yükümü taşıyan,
borçlarımı ödeyen,

Sevgisini gösteren
bir dost buldum ben.  //



Bu dost İsa'dır, 
bambaşka İsa !

Kurban edilen
Tanrı kuzusu !

// Yaşam yolu gösteren,
günahları kaldıran,

   Sevmeyi de öğreten
dost buldun mu sen ?  //



Gelin insanlar, 
gelin bu dosta !

Onu çağırın, 
sevinçle coşun !

// Hastalıktan kaldıran,
ölüm bağını çözen,

Karanlığı alt eden
dostu çağırın ! //
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Arınmak için geldin mi İsa’ya ?
Yıkandın mı Onun kanında ?
Kendini verdin mi yüzde yüz Ona ?
Yıkandın mı Onun kanında ?

Tekrar :

Kanında, kanında,
Yıkandın mı O’nun kanında ?

 Kar gibi beyaz oldu mu elbisen
Kuzunun o kutsal kanında ?



B’rak günahla lekelenmiş giysini,
Temizlen Kuzunun kanında !
Çünkü var bir pınar pak ve sürekli,
Gel, yıkan bol akan menbada !

Tekrar :

Kanında, kanında,
Yıkandın mı O’nun kanında ?

 Kar gibi beyaz oldu mu elbisen
Kuzunun o kutsal kanında ?



Gün be gün kalıyor musun İsa’da?
Yıkandın mı O’nun kanında?
Esenlik de buldun mu çarmıhında?
Yıkandın mı O’nun kanında?

Tekrar :

Kanında, kanında,
Yıkandın mı O’nun kanında ?

 Kar gibi beyaz oldu mu elbisen
Kuzunun o kutsal kanında ?



Bir gün Rab İsa gökten tekrar iner
Seçilmişlerini almaya.
Olacak mısın O’nunla beraber?
Yıkandın mı O’nun kanında?

Tekrar :

Kanında, kanında,
Yıkandım ben O’nun kanında !
Kar gibi beyaz olmuştur elbisem
Kuzunun o kutsal kanında !
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Yücelerdeki Rabbim,
İsmine hamtlar olsun !
Sen bizleri çok sevdin,
Mesihini gönderdin.

Gecemiz gündüz oldu,
Karanlık hep kayboldu.
Sıkıntı dünyasında
Ruhum sevinçle doldu.



Hüküm yok artık bize,
Selamet içimizde.
Bereketlerin’ döktün
Şaşırmış kalbimize.

Gökteki gibi yerde
Gelsin egemenliğin !
Her yerde yüceltilsin,
Ya İsa Mesih, ismin !
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İsa yaşıyor, İsa diridir, 
İsa diriltir, evet Amin !
İsa sevgidir, İsa kurtarır, 
İsa yücedir, evet Amin !

Tekrar:

Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, yaparsın !
Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, Amin !



İsa yaşamdır, İsa tatlıdır, 
İsa huzurdur, evet Amin !
İsa güvendir, İsa sadıktır, 
İsa ışıktır, evet Amin !

Tekrar:

Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, yaparsın !
Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, Amin !



İsa sevinçtir, ve şifa verir !  
O özgür eder, evet Amin !
Her şeye güçlü, her şeyi yapar, 
İman ederim, evet Amin !

Tekrar:

Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, yaparsın !
Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, Amin !



Ruhla doldurur, kalbi doyurur, 
Yaşam yeniler, evet Amin !
O tez geliyor, bizi alıyor, 
Hazır olalım, evet Amin !

Tekrar:

Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, yaparsın !
Evet Rab, yaparsın !  
Evet, evet, Amin !
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Yaşadığım sürece 
Rabbi yücelteceğim!
Onu düşüneceğim, 
Sevinçten coşacağım.

Gündüz ve gece gelip 
Önünde duracağım,
Ruhuyla dolacağım, 
Rab’de sevineceğim !



Текрар :

Rabbi yücelt, ey canım!
Ona yürekten tapın.
Rabbi yücelt, ey canım!
Ona yürekten tapın. ·
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Ya Rab İsam, layıksın sen,
Layıksın yüceltilmeye.
Övülmeye, tapılmaya, 
Önünde diz çökülmeye.

Tekrar :

// Şimdi yüreğim coşuyor !
   Seni övmek istiyorum.
   Seni çok çok seviyorum,
   Ya Rab İsam, layıksın sen.// 



Ya Rab İsam, eşsizsin sen,
Eşsizsin, benzetilmezsin.
Egemensin, kalplerdesin,
Tüm evrende bir çaresin.

Tekrar :

// Şimdi yüreğim coşuyor !
   Seni övmek istiyorum.
   Seni çok çok seviyorum,
   Ya Rab İsam, layıksın sen. // 



190

// Suçuma göre davranmayan,
Kutsal kanıyla paklayan,
Görkemde bana yer ayıran
Bir sevgi, bir sevgi,
Bir sevgi buldu beni ! //

// İsa, ismine hamdolsun ! //
İsmine hamdolsun !
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Rab İsam, Rab İsam, 
sen ne yücesin !

Mesihim, Mesihim, 
sen ne tatlısın !

Coşuyor yüreğim senin aşkınla,
Mutluyum verdiğin yeni yaşamla,
Coşuyor yüreğim kurtarışınla !



Rab İsam, Rab İsam, 
sensin hazinem,

Mesihim, Mesihim, sensin sevincim.
Hayatım, kıvancım, tüm iftiharım,
Kudretim, zaferim, 

görkemli tacım !
Seninle doluyor her ihtiyacım !



Rab İsam, Rab İsam, yüce Kıralsın !
Mesihim, Mesihim, sen hep aynısın.
Kudretle, haşmetle tez geliyorsun.
Her şeyde, her şeyim, 

sen bir tanemsin,
Sevgilim, Mesihim, 

sen kalbimdesin !



Rab İsam, Rab İsam, 
yoktur benzerin !

Diyorsun: “Dertliler, 
hep bana gelin!”

İsam, tapınırım, sana hayranım !
Evrensel Kıralım, sensin ümidim !
Sevgilim, Mesihim, sensin hayatım !



Haşmetle geliyor göksel güveyim,
Gökteki düğünde, benim sevgilim !
Bana af sağladın haçta kanınla,
Özgürüm, mutluyum kurtarışınla,
Coşuyor yüreğim senin aşkınla !
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// Tanrı adı yücedir !
Sunarız O’na şükür.  //

// Yaratan ve koruyan
Tanrı adı yücedir !  //

// Yücedir Tanrı adı,
Dünyada vücut aldı.  //

// Benim uruma öldü,
Tanrı adı yücedir !  //



// Tanrı adı yücedir !
Günahlıyı arıtır.  //

// Yüreklerde oturur,
Tanrı adı yücedir !  //

// Tanrı adı yücedir !
İnananı kurtarır.  //

// Sonsuz yaşamı verir,
Tanrı adı yücedir !  //
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Seversin Rab şu günahlı insanı.
Gökte, yerde serdin tüm güzelliği.
Yarattığın ellerinin işleri
Sana şükür yükseltirler, ey Tanrım.

Tekrar :

Sen iyisin, sevecensin,
Hamtlar sana, ey Tanrım !
Sen sevgisin, ebedisin,
Şükür sana, ey Tanrım ! 



Gündüz ışık verirsin sen insana,
Geceleri uyanıksın yanında.
Sana bakar, seni bekler tüm evren,
Doyurursun onları sen vaktinde.

Tekrar :

Sen iyisin, sevecensin,
Hamtlar sana, ey Tanrım !
Sen sevgisin, ebedisin,
Şükür sana, ey Tanrım ! 
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Rab Allah’ın ismi ulu yücedir,
Alkışlarız senin şanlı adın’ !
Yaratıcıdır, hem koruyucudur,
Bütün kalple O’nunla kıvanın !

Tekrar :
Hamdediniz zille !  
Hamdediniz tefle !
Santur, tambur, 



Her çeşit müzik ile !
Hamt sözleriyle, 
Sevinç sesiyle
Hamdedin siz insanlar iyi Rab’be !

Rab Allah’ın ismi ulu yücedir,
Beden aldı kayıp canlar için.
Suçta ölmüşken bizi diriltmiştir !
Lütufla uzatıp güçlü elin’.



Rab Allah’ın ismi ulu yücedir,
Hiç ayırmaz bir şey bizi O’ndan.
Elem, ölüm buna kadir değildir,
Bütün dünya alkışlasın birden !

Rab Allah’ın ismi ulu yücedir,
Kurtulanlar hamdini duyursun !
Gök ordusu O’nu yüceltmektedir,



Sonsuzlarca ismi şeref bulsun !
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Şükredelim Rab’be
Bütün herkesle !
Şükredelim Rab’be
Sevinç ile !
Hamdedip, şükredip,
Kutlayıp dans edelim.
Şükredelim Rab’be



Sevinç ile !
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  // Hozana, hozana, 
hozana göklerdekine! //

İsmini yükseltiriz,
Kalbimiz hamtla dolu!
Yüceltilsin Rab Allahımız,
Hozana göklerdekine!

  



// Görkem, görkem, görkem 
Krallar Kralına! //

İsmini yükseltiriz,
Kalbimiz hamtla dolu!
Yüceltilsin Rab Allahımız,
Görkem Krallar Kralına !
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İsa’nın adını
Beraber yüceltelim !
O benim kayam,
O benim siperim,
Benim kurtarıcım,
O’na güvenirim !
Hamtlar olsun,
Rab İsa’ya !
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Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a
Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a !
Bütün dünya da hamdetsin
Her yaratık: “Amin!” desin !
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// Hepimiz birlikte, 
hepimiz birlikte

Rab’be hamtlar yükseltelim !  //

// Birlikte yükseltelim,
Rab’be hamtlar yükseltelim !  //

// Rab’be hamtlar yükseltelim !
Rab’be hamtlar yükseltelim !  //
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// Haleluya, 
kadir olan Tanrımız Kral’dır !  //

Biz coşalım, sevinelim,
O’na izzetini de verelim !

Haleluya, 
kadir olan Tanrımız Kral’dır !
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Rab’be hamdedelim boru çalarak,
Hamdedelim O’na coşarak,
Zil ve tef çalıp dans ederek !
Rab’be hamdedin sazla,
Rab’be hamdedin sözle,
Nefesi olan herkes hamdetsin !



// Haleluya, hamdedin !
Haleluya, hamdedin !

Nefesi olan herkes hamdetsin !  //
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// Rab’bin Ruh’u kalbimdeyken
Davut gibi coşarım ! //

// Coşarım, coşarım, 
Davut gibi coşarım ! //

2.  Oynarım

3.  Överim
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// Tek gerçek tek yol sensin,
Rabbim, haleluya !  //

// İsa, sevincimiz sensin,
Haleluya !  //
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Yücedir İsa’nın adı; 
Secde etsin dünya !

// Ve: “Her şeyin Rab’bi” diye 
Taç giydirsin O’na !  //

Günahkyârlar diken tacı 
Unutmasın asla !

// Alıp bütün taçlarını 
Giydirsinler O’na !  //



Bu dünyadan her kurtulan, 
Her taçlanan gökte

// Kendi tacını çıkarsın 
Ve giydirsin Rab’be !  //

Baş melekler ve Kerubim 
Katılsınlar bize !

// Gök ordusu ve Serafim 
Taç giydirsin Rab’be !  //



Bütün evren, gök ve dünya, 
Her yaratık ile

// Secde edip huzurunda 
Taç giydirsin Rab’be !  //
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Kutsal, kutsal, kutsal, 
Rab Allah heybetli !
Sonsuzlarca yükseltiriz sana ilahi.
Kutsal, kutsal, kutsal, 
ulu ve kudretli !
Yüce Tanrı, sonsuz azizliği !



Kutsal, kutsal, kutsal !  
Müminler tapınır,
Altın taçları sererler tahtın önünde.
Kerubim ve Serafim 
yüzüstü kapanır,
Varlığın ezelden ta ebede.



Kutsal, kutsal, kutsal !  
Örtse de karanlık,
Günah dolu gözler 

bakmasa görkemine,
Yalnız sensin kutsal, 
yoktur başka varlık,
Kudret, sevgi, paklıkta yegane.



Kutsal, kutsal, kutsal, 
Rab Allah heybetli !
Yer, gök, okyanus, evrenin 

yükselir methi !
Kutsal, kutsal, kutsal, 
güçlü ve şefkatli,
Yüce Allah, sonsuz azizliği !
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İsa adı sönmez asla,
Parlar o sonsuzlarca.
İsa adı rahat verir,
Barış, sevinç getirir.

Günah sıkıntısından
Dert çeken her insanı,
Kurtarır kötü yollardan,
Yeniler yaşamını.



Tekrar :

İsa adı çok değerli,
Yakar aşkla kalbimi.
Hamtlar olsun, 
İsam, sana !
Kurtuluş verdin bana !



İsamın adı karada
Ve denizde parlasın.
Teselli ve umut verir,
Herkes onu yüceltsin !

İsamın adıyla gider
Her şey ki Rab’bi üzer.
İsa’nın adını seven
Galiptir ebediyen.



Tekrar :

İsa adı çok değerli,
Yakar aşkla kalbimi.
Hamtlar olsun, 
İsam, sana !
Kurtuluş verdin bana !



İsa adı ışık saçar,
Karanlık O’ndan kaçar.
İsa adı daima parlar,
Gök kapısını açar.

Her şey son bulsa evrende,
Güneş ışığı sönse,
Yine İsa adı yaşar,
Sonsuzlua dek parlar.



Tekrar :

İsa adı çok değerli,
Yakar aşkla kalbimi.
Hamtlar olsun, 
İsam, sana !
Kurtuluş verdin bana !
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Ululuk sana, yücelik sana,
Tanrı kuzusu, övgüler sana !

// Günahım için, çarmıhta ölüm //
Tanrı kuzusu, şükürler sana !

Ululuk sana, övgüler sana,
Tanrı kuzusu, şükürler sana !

// Dirilişinle yengi kazanan  //
Tanrı kuzusu, yücelik sana !



Şükürler sana, övgüler sana,
Tanrı kuzusu, yücelik sana !

// Tanrı sağında, tahtta oturan  //
Tanrı kuzusu, ululuk sana !

Ululuk sana, yücelik sana,
Rab İsa Mesih, övgüler sana !

// Beni doğruluk ile donatan  //
Rab İsa Mesih, şükürler sana !



Ululuk sana, yücelik sana,
Rab İsa Mesih, şükürler sana !

// Bana yüceden ruhunu veren  //
Rab İsa Mesih, övgüler sana !

Ululuk sana, yücelik sana,
Rab İsa Mesih, övgüler sana !

// Bulutla bizi alacak olan  //
Rab İsa Mesih, şükürler sana ! 



 Şükürler sana, övgüler sana,
Yüce hükümran, yücelik sana !

// Bütün dünyaya barış getiren  //
Yüce hükümran, ululuk sana !
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İsa, Egemensin, 
Kralımızsın bizim!
Burada, aramızdasın. 
Sana gelir taparız!
Sen bizim tek Kralımızsın !
Sen bizim tek Rabbimizsin!
Sen bizim tek Tanrımızsın!
Gel, Rab İsa! Taht kur bizde !
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Bak geliyor, yüce Egemen !
O’na tapın, duyulsun hamdin !
O tek görkemli, eşsiz sevgili,
İlahiyle, ezgilerle kıl O’na secde !
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O kadirdir, O kadirdir,
Rab İsam kadirdir.
Ben bilirim, Rab İsam kadirdir !

O kadirdir, O kadirdir,
Rab İsam kadirdir.
Her şeye kadirdir, Benim Rabbim !
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// Halelu, halelu, halelu, haleluya,
Hamt Rabbime !  //
Hamt Rabbime !  Haleluya !
Hamt Rabbime !  Haleluya !
Hamt Rabbime !  Haleluya !

Hamt Rabbime !
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Kurtarıcı Mesih İsa,
Tapınırız sana !
Bizim için haçta öldün,

// Günahtan kurtardın. //

Göksel görkeminden seni
İndirendir sevgi,
Kaybolmuş canlarımıza

// Kefaret olmaya. //



 İsa Kurtarıcı, Rabsin,
Sonsuz senin sevgin.

 Cennette sana sunarız
// Sonsuz hamtlarımız’. //

Seni çok överiz şimdi,
Sendeki sevgiyi.
Zengin idin, oldun fakir

// Kurtarmaya bizi. //



Etrafında toplanırız,
Sana tapınırız.
Hayranız güzelliğine,

// Sevimli yüzüne. //

Hamtların tek konususun,
Haçın, işin, sözün
Senin sevgin ölçülemez,

// Ey diri Rabbimiz ! //
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Rab Mesih, Rab Mesih,
Ölümden dirilendir, 
    seven Rab’dir.
Her diz çökecek, 
    her dil diyecek,
“İsa Mesih Rab’dir!”
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Kutsal olan göksel Babamız,
Bize kendini açıkladın.
Aramızda yaşayarak
Sonsuz sevgini sergiledin.

Suçumuzu kaldırarak
Bizi kendinle barıştırdın.
Günahımızı silerek
Bizi baştan tertemiz yarattın.



Tekrar :

// Bu sevgi Tanrısına şükürler !
Yükseltelim O’na övgüler !
Ruh’ta ve gerçekte tapınarak

 Sunalım hamt ve nameler.  //



Kutsal olan yüce Tanrımız,
Bize sonsuz yaşamı verdin.
Bize tüm yetki vererek
Görkemini bizimle paylaştın.

Yüreğimize girerek
Bizi Ruhunla güçlendirdin.
İçimizde yerleşerek
Cenneti yeryüzüne getirdin.



Tekrar :

// Bu sevgi Tanrısına şükürler !
Yükseltelim O’na övgüler !
Ruh’ta ve gerçekte tapınarak

 Sunalım hamt ve nameler.  //
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//  Rab’be şükür yükseltin !  //
//  Çünkü Tanrı iyidir.  //
//  O’na övgüler sunun,  //
//  İnayeti sonsuzdur !  //

//  Rab’dir benim sevincim,  //
//  Umudum ve övüncüm,  //
//  Kurtarıcım ve Rabbim,  //
//  Benim yaşam ekmeğim.  //
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    İman ettim ben İsa’ya,
    Huzur buldum en sonunda.
    Sevgisini verdi bana,
    Yaşam sundu insanlara.

// Tanrım gel bana,
Kalbimi açtım sana.
Sonsuza dek inan,
Sevgim derin sana.  //
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// Sen Kıralsın, sen yücesin,
Rabbim ve Kurtarıcımsın. //

// Kapalı olan kalbimi
Sana açan, İsam sensin. //

// Sen Kıralsın, sen yücesin,
Rabbim ve Kurtarıcımsın. //

// Kutsal Ruhunla doldurup
Beni yükselten, İsam sensin. //



// Sen Kıralsın, sen yücesin,
Rabbim ve Kurtarıcımsın. //

// Sen yaşamsın, sen gerçeksin,
Ekmeğim, diri suyumsun. //

// Sen Kıralsın, sen yücesin,
Rabbim ve Kurtarıcımsın. //

// Tapınırım, tapınırım,
Rab İsam, sana tapınırım. //
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Yücelsin Allah, ne büyük işleri !
Sevgiyle bize Oğlunu gönderdi.
Kefaret olup O verdi canını,
Açtı herkese hayat kapısını.



Tekrar :

Yücelsin! Yücelsin! 
Sesi işitilsin !

Yücelsin! Yücelsin! 
Her insan sevinsin!

Mesih’in yoluyla Allaha gelin
Ve Onu övün tüm işleri için !



Bu kurtuluşu Rab aldı kanıyla,
Lütfuyla verir her iman edene.
Güvense Rab’be en büyük günahkar,
O an Rab İsa ona tüm bağışlar.



Tekrar :

Yücelsin! Yücelsin! 
Sesi işitilsin !

Yücelsin! Yücelsin! 
Her insan sevinsin!

Mesih’in yoluyla Allaha gelin
Ve Onu övün tüm işleri için !



Büyüktür gerçeği, büyük işleri !
Buluruz O’nda kurtuluş sevinci.
İmanlı bakınca hayretle Rab’be
Dolar yüreği sonsuz övgülerle !



Tekrar :

Yücelsin! Yücelsin! 
Sesi işitilsin !

Yücelsin! Yücelsin! 
Her insan sevinsin!

Mesih’in yoluyla Allaha gelin
Ve Onu övün tüm işleri için !
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Rab Allahım, hayranlık duyuyorum,
Yüce işlerine bakıyorum.
Onları yarattın güçlü sözünle,
Yönetirsin hakim kudretinle.

Tekrar :

Sevinçle coşuyor benim kalbim,
Görkemini seyrederim.
Ne kadar büyüksün, Rab Allahım !
Her gün her an tapınırım !



Bakıyorum sayısız yıldızlara,
Uzaydaki güneşe ve aya.
Altın toplar gibi parıldıyorlar
Güzel dünyamızın etrafında.

Tekrar :

Sevinçle coşuyor benim kalbim,
Görkemini seyrederim.
Ne kadar büyüksün, Rab Allahım !
Her gün her an tapınırım !



Senin eşsiz sevgini anıyorum,
İsa Mesih’i hatırlıyorum.
Severek haça gitti Kurtarıcım,
Orda arındı tüm günahlarım !

Tekrar :

Sevinçle coşuyor benim kalbim,
Görkemini seyrederim.
Ne kadar büyüksün, Rab Allahım !
Her gün her an tapınırım !



Dirildi Mesihim, göğe yükseldi,
İşte, tekrar gelişi yaklaştı.
Gelip beni cennete götürecek,
Gözüm O’nu yüzyüze görecek.

Tekrar :

Sevinçle coşuyor benim kalbim,
Görkemini seyrederim.
Ne kadar büyüksün, Rab Allahım !
Her gün her an tapınırım !
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Ah, ne tatlı İsa ismi !
Diriltiyor ruh ve cismi,
Mutlu eder hem kalbimi,
Yüce ismi İsamın !

Tekrar :

İsam, ne tatlı ismin !
İsam, her gün aynısın !
İsam, gök yankı etsin !
Sonsuz hamde layıksın !



İsamı ben çok severim,
Bilir arı kederlerim’.
Endişemi hep söylerim,
Tatlı ismi İsamın !

Tekrar :

İsam, ne tatlı ismin !
İsam, her gün aynısın !
İsam, gök yankı etsin !
Sonsuz hamde layıksın !



Cevap gelirse İsamdan,
Sevinç coşar yüreğimden.
Siler yaşları gözümden,
Kutsal ismi İsamın !

Tekrar :

İsam, ne tatlı ismin !
İsam, her gün aynısın !
İsam, gök yankı etsin !
Sonsuz hamde layıksın !



İsa ismi unutulmaz,
Sözlerle hiç anlatılmaz !
Bütün evren hamdetse az,
Yüce ismi İsamın !

Tekrar :

İsam, ne tatlı ismin !
İsam, her gün aynısın !
İsam, gök yankı etsin !
Sonsuz hamde layıksın !
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Yüce Rabbim seni seviyorum,
Çünkü önce sen beni sevdin.
Görkemini, tahtını bıraktın,
O kadar sevdin.

İyi çoban, sana hamdederim,
Kaybolanı aramaya geldin.
Yol, gerçek, diriliş, yaşam sensin,
Seni izlerim.



Yüce Kralım, sana tapıyorum,
Cennet kapısını bana açtın.
Sonsuzlarca seninle beraber,
Yaşayacağım.

İsam, sana hizmet ediyorum,
Yaşamımı sana veriyorum.
Önce sen kendini bana verdin,
Kurtarıcımsın.



Yüce Rabbim, seni bekliyorum,
Sana hamtlar, övgüler sunarım.
Sonsuzlua kadar öveceğim,
//  Rab ve Kralımsın.  //
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İsa Mesih,
Sen bizi kayırıyorsun.
Bize Kutsal Ruhunu verdin,
Sana tapınıyoruz.
İsa Mesih,
Sen bizi çok seviyorsun.
Bize Kutsal Ruhunu verdin,
Seni çok seviyoruz. •
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Hürmet ve şan 
   ve hamtlar sana  lsun,
Hürmetler, hamtlar İsa’ya !
Hürmet, hamtlar,
Hürmet ve hamtlar sana !
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De Haleluya İsa'ya, 
De Haleluya İsa'ya,
De Haleluya, de Haleluya,
De Haleluya İsa'ya.

Seni seviyorum, Rabbim, 
Seni seviyorum, Rabbim.
Seni seviyorum, Seni seviyorum, 
Seni seviyorum, Rabbim.



İsa gökte yerde Rab'dir
İsa gökte yerde Rab'dir.
İsa gökte yerde, İsa gökte yerde
İsa gökte yerde Rab'dir.

Rab İsa tekrar gelecek.
Rab İsa tekrar gelecek.
Rab İsa gelecek, Rab İsa gelecek
Rab İsa tekrar gelecek. •
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Baba sana taparım,
Boş sensiz yaşamım,
Seni severim.

2.  İsa
3.  Ruh
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Aç gözlerin’, 
Gör Kralın görkemini,
Yükselt sesin’, 
Sun övgülerini.

Seni severim, 
Beyan ederim,
Haleluya, 
Seni överim !
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Rab, seni yüceltmek
Ve hep övmek istiyorum.
Sen her şeyimsin benim !
Kutsal adın’ yüceltirim, Rabbim !
Rab, seni yüceltmek
Ve hep övmek istiyorum.
Sen her şeyimsin benim !
// Kutsal adın’ yüceltirim ! //
Kutsal adın’ yüceltirim, Rab !
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İsa, İsa, İsa, İsa, İsa.
Kurtarıcım, Kurtarıcım,
İsa, İsa, Kurtarıcım.
Hamtlar olsun, hamtlar olsun.
İsa sana, hamtlar olsun. 
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İsa, ne harikasın !
Şefkatlisin sen,
Sevgi dolu bir Rab.
Gel, sen yaşa
Kalplerimizde.
İsa, ne harikasın !
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// Coşku ile, sevinç ile, 
Rab’be yaklaşın.

Kalplerimizi açarak 
Ruh’ta tapının.  //

Çünkü Tanrımız tapılmaya layık,
Yüceliği, güzelliği, hamtlara layık.
Çünkü Babamız yüceliğe layık,
Ruh’ta ve gerçekte tapılmaya layık•
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 Gelelim, diyelim, 
sen sevecensin,

 Tanrımız, Rabbimiz, 
tek egemensin.

// Sevginle, lütfunla 
avut bizleri.

 Ruhunla pekiştir 
sen sevgimizi.  //



 Şimdi hep birlikte 
sana yöneldik.

Tanrımız, Rabbimiz, 
Mesih İsamız.

// Elinle kanat ger 
üzerimize.

 Koyma hiç yalnız 
sakın sen bizi.  //



Gücünle, Ruhunla 
doldur kalpleri.

Tanrımız, Rabbimiz, 
dinsin gözyaşı.

// Söz söyle, kalbimiz 
coşsun sevinçle. 

 Gerçekte ve ruhta 
tapındır bizi.  //
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Gelin O’na tapalım,(3x)
Rab İsa’ya !

Gelin O’nu övelim, (3x)
Rab İsa’yı !

Tek layık olan sensin ! (3x)
Görkemlisin !
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Rab’bi sevmek ne güzel bir şey !
Tapındıkça canım sevinsin.
Sevin, Kralım, duyduklarınla;
Kulaklarına olsun tatlı seda. •
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Seni yüceltiriz can ve yürekten,
Sana getiririz hazinemizi.
Bu sevgimizdir bizim,
Yüreğimizden akan.
Haykırır her parçamız, 
   “Abba, Baba!”
Sunmak istiyoruz sana övgüler,
Söylemek istiyoruz, Rab yücesin.
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Yüce O’nun adı, Yüce O’nun adı,
Yüce O’nun adı, İsa Rabbim.
O evrenin Kralı, Her şeyin Üstadı,
Yüce O’nun adı, İsa Rabbim.
O büyük Çobandır, Çağların Kayası,
Kadir Tanrı O’dur !
O’na eğilelim, sevip tapınalım,
Yüce O’nun adı, İsa Rabbim !



Yüce senin adın, Yüce senin adın,
Yüce senin adın, İsa Rabbim.
Evrenin Kralısın, 

Her şeyim, Üstadım,
Yüce senin adın, İsa Rabbim.
Sen büyük Çobansın, Çaların Kayası
Kadir Tanrı Sensin !
Sana eğiliriz, sevip tapınırız,
Yüce senin adın, İsa Rabbim ! 
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Göklerdeki Tanrımıza 
övgüler, şanlar olsun !

Göklerdeki Tanrımıza 
övgüler, şanlar olsun !

Haşmet senin, görkem senin, 
kutsal adın yüceltilsin !

Haşmet senin, görkem senin, 
kutsal adın yüceltilsin !



Tekrar :

Haleluya !  Yüceltiriz, 
sana daima taparız !

Haleluya !  Yüceltiriz, 
Baba, sana taparız !

Hamtlar senin, görkem senin, 
şanını belirtiriz !

Haşmet senin, zafer senin, 
ismini alkışlarız !



Mesih İsa, tatlı İsa, 
sevdin bizi daima.

Mesih İsa, Mesih İsa, 
hayran oldum ben sana !

Verip canın’ döktün kanın’, 
dersin: “Sizler yıkanın!”

Verip canın’ döktün kanın’,
günahlardan kurtardın.



Tekrar :

Haleluya !  Yüceltiriz, 
sana daima taparız !

Haleluya !  Yüceltiriz, 
Baba, sana taparız !

Hamtlar senin, görkem senin, 
şanını belirtiriz !

Haşmet senin, zafer senin, 
ismini alkışlarız !



Sen sevgisin, ebedisin, 
evrende yok benzerin !

Sen şefkatsin, iyiliksin, 
bulunamaz emsalin !

Kudret senin, görkem senin, 
herkes sana tapınsın !

Haşmet senin, görkem senin, 
herkes sana hamdetsin !



Tekrar :

Haleluya !  Yüceltiriz, 
sana daima taparız !

Haleluya !  Yüceltiriz, 
Baba, sana taparız !

Hamtlar senin, görkem senin, 
şanını belirtiriz !

Haşmet senin, zafer senin, 
ismini alkışlarız !



Kalbim doydu, tatmin oldu, 
İsa’da rahat buldu !

Kalbim doydu, tatmin oldu, 
Rab İsa beni buldu !

Neşem sensin, zevkim sensin, 
İsam hazinem oldu !

Neşem sensin, aşkım sensin,
hayatım mutlu oldu !



Tekrar :

Haleluya !  Yüceltiriz, 
sana daima taparız !

Haleluya !  Yüceltiriz, 
Baba, sana taparız !

Hamtlar senin, görkem senin, 
şanını belirtiriz !

Haşmet senin, zafer senin, 
ismini alkışlarız !



Sen Kıralsın, Rabbimizsin, 
sonsuz senin görkemin !

Sen Kıralsın, Rabbimizsin, 
sonsuz senin haşmetin !

Sen kutsalsın, sen yücesin, 
evrende yok emsalin !

Ne tatlısın, ne lezizsin, 
tarif edemez dilim !



Tekrar :

Haleluya !  Yüceltiriz, 
sana daima taparız !

Haleluya !  Yüceltiriz, 
Baba, sana taparız !

Hamtlar senin, görkem senin, 
şanını belirtiriz !

Haşmet senin, zafer senin, 
ismini alkışlarız !
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İsa, en yüce isim,
Kurtarıcımız, görkemli Rab.
İmanuel, Tanrı bizimle,
Kurtarıcımız, yaşayan Söz •
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İsa, İsa, İsa, İsa, İsa.
Kurtarıcım, Kurtarıcım,
İsa, İsa, Kurtarıcım.
Hamtlar olsun, hamtlar olsun.
İsa sana, hamtlar olsun.
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İsam, İsam, İsam,
Sevgin kalbimi çaldı.
İsam, İsam, İsam,
Sevgin kalbimi açtı.

İsam, İsam, İsam,
Lütfun beni kurtardı.
İsam, İsam, İsam,
Kanın beni pak kıldı. ·
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Rabbim, sen güzelsin,
Yüzün aradığım.
Gözlerin çocuğundayken
Bana lütfun dolar. ·
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Hissettiğimde elini üzerimde
İlahi, ezgi söylerim,
Tam bir sevinçle !
Ruhum içimden
Sana övgüler yükseltir,
Sen Tanrımsın, sen Rabbimsin,
Hep kalbimdesin !
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Bir ihtiyacım var, Babam,
Bir ihtiyacım var, Rab.
Ayaklarına kapanayım,
Sana sevgimi sunayım...

Sana tapınayım, Babam,
Sana tapınayım, Rab.
Ayaklarına kapanayım,
// Sana sevgimi sunayım. //
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İsa, sen Kurtarıcımsın,
Tek güvenim, sarsılmaz Kayamsın.

Tekrar :

// Ben sana güvendim,
Yaşamı öğrendim,
Sana olan sevgim
Ebedi, sonsuzdur.  //



Bizleri kurtardığın için,
Ya Rab, sana hamt ve şükran olsun !

Tekrar :

// Ben sana güvendim,
Yaşamı öğrendim,
Sana olan sevgim
Ebedi, sonsuzdur.  //



243

Ya Rab, inayetin için
Bizleri yok etmedin.
Merhametin boldur senin,
Eşsiz sevgin ve sabrın.

Tazelenir, ya Rab, senin
İnayetin gün be gün.
Nimetlerin bitmez senin,
Değişmezdir dostluğun.



Ya Rab, sensin benim payım,
Sana güven balarım.
Hayranım ben Rabbim sana,
Hamtlar olsun adına !
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// Sabah inayetin için,
Gece sadakatin için  //

// Sana şükür yükseltirim,
Kutsal olan yüce Tanrım !  //

// Sazım ile, sözüm ile,
 Davullarla, kaşıklarla,  //
// Sesim ile, canım ile
 Sana şükür yükseltirim !  //



245       (Tesniye 3:24)

// Kayamız Tanrı’ya 
      yücelik verin !
 İşleri tam, 
       her şeyde doğrudur. //
// Haksızlıktan uzak, 
      seven bir Tanrı !
 İyidir, sadıktır. //



246  (Mezmur 1)

Kötülerle yürümeyen, 
Günah yolunda durmayan,
Alaycıyla oturmayan
O adama ne mutludur !

Ancak onu hoşnut eden
Tanrı’nın diri sözüdür.
Gece gündüz onu anar,
Bu sözlerden sevinç duyar.



Böyle adam su yanına
Dikilen ağaç gibidir.
Mevsiminde ürün verir,
Solmaz onun yaprakları.

Kötüler böyle değildir,
Yelin alıp götürdüğü
Saman ufakları gibi
Süpürülüp yok olurlar.



Yargı günü günahlılar
Doğrulardan ayrılırlar.
Kötünün yolu yok olur,
Doğrular Rab ile yaşar.

Bugün Tanrı’nın sözünü
İman ile kabul eden,
Yaşamında uygulayan
O adama ne mutludur !



247  (Mez. 23)

 Ya Rab, Çobanımsın, Kurtarıcımsın,
// Her ihtiyacımı 

sen doldurursun. //

Beni yatırırsın otlu çayırda,
// Rahat gezdirirsin 

sular yanında. //



Canım’ kayırırsın sapmış da olsa,
// Onu döndürürsün 

doğru yollara. //

Ölüm gölgesi içinde gezdirsen,
// Canım hiç korkmaz 

onun şerlerinden. //



Asan, deneğin tesellidir bana,
// Kurdun soframı 

düşmanlar yanında. //

Sevinç yağını başıma sen sürdün,
// Ya Rab, kadehim 

nimetlerle taşkın. //



İyilikle lütfun boldur ömrümde,
// Bana yoldaştır 

bütün günlerimde. //

Ben oturacağım, ya Rab, evinde,
// Sonsuzca hamdolsun 

kutsal ismine ! //



248     (Mezmur 34:8)

Tadın ve görün, 
      Rab ne iyidir !
// Ne mutludur O’na 
      sığınan adama ! //



249                  (Mez. 47:1)

Alkışla Rab’bin halkı,
Hamdedelim zafer sesiyle !
Alkışla, Rab’bin halkı,
Hamdedelim biz sevinçle !

Hozana, hozana !
Hamdedelim zafer sesiyle !
Hamtlar, hamtlar,
Rab’be hamtlar sunalım !



250                (Mezmur 57:5,9-11)

Tekrar :

Ey Tanrım, gökler üstüne yüksel !
Görkemin yeryüzünü doldursun !

// Uluslar arasında
Sana şükür ederim !
İnsanlar arasında
Sana övgü sunarım !  //



Tekrar :

Ey Tanrım, gökler üstüne yüksel !
Görkemin yeryüzünü doldursun !

// Rab, senin inayetin
Gökler kadar yüksektir.
Ey Rab, senin gerçeğin
Tüm evrenden aşkındır. //



Tekrar :

Ey Tanrım, gökler üstüne yüksel !
Görkemin yeryüzünü doldursun !



251  (Mezmur 90)

// Yüce olan Allahımız,
 Sensin bizim umudumuz.  //
// Fırtınada sağlam kaya,
 Sonsuzlukta konutumuz.  //

// Bin yıl senin nazarında
 Geçen dünkü gün gibidir.  //
// Sabahleyin çiçeklenir,
 Biçilir ve akşam olur.  //



// Yıllarımız hiç durmadan
 Akıp gider ırmak gibi.  //
// Aynen benzer bir rüyaya,
 Gelir, geçer hiç bilmeden.  //

// Dalar, ovalar olmadan
 Sen var idin ta ezelden.  //
// Ben Ben olanım dedin sen,
 Sen Sen olansın ezelden.  //



252  (Mezmur 95)

Gelin, Rab’be ezgi söyleyelim ! 
Kurtuluşumuzun kayasına
Büyük sevinç ile seslenelim !
Şükranla girelim huzuruna !

O’na hamt şarkısıyla hepimiz
Seslenelim coşkun sevinç ile !
Çünkü büyük Allah’tır Rabbimiz,
Büyük Kral tüm tanrılar üstünde.



Elinde yerin uçurumları,
O’nundur daların tepeleri.
Deniz O’nun, çünkü O yarattı,
Elleri karaya biçim verdi.

Secde edip eğilelim; gelin,
Bizi yapan Rab’be diz çökünüz !
Allahımızdır O; çayırının
Halkı, elinin koyunlarıyız.



Keşke bugün duysanız sesini !
Massa günü çölde, Meriba’da
Bulunanlar gibi kalbinizi
Sakın, katılaştırmayın asla !

Or’da ecdadınız denediler,
Sınava tabi tuttular beni.
İşlerimi de onlar gördüler,
Kırk yıl çektim o neslin derdini.



“Sapıktır bu halkın yürekleri,”
Dedim, “Yollarımı bilmediler.”
Bu yüzden ant ettim öfkemde ki,
İstirahatıma giremezler. •



253  (Mezmur 115:1)

// Bize değil, ya Rab, bize değil,
 Fakat senin inayetin
 Ve hakikatin uğruna

Kendi ismine izzet ver. //



254

Budur Rab'bin, budur Rab'bin
Yarattığı gün, yarattığı gün
Sevinelim, sevinelim, 
Coşalım onda, coşalım onda!

  Budur Rab'bin yarattığı gün,
  Sevinelim coşalım onda,
  Budur Rab'bin, budur Rab'bin
  Yarattığı gün. •



255             (Mezmur 121)

Tekrar :

Seni koruyan Tanrıdır,
Seni sarsılmaya koymaz.
Uyuklamaz ve yorulmaz,
Seni koruyan uyumaz.

// Arıyorum tüm dağları,
Yardım nereden gelecek? //
Yeri ve göğü yaratan

// Tanrıdandır bana yardım. //



Tekrar :

Seni koruyan Tanrıdır,
Seni sarsılmaya koymaz.
Uyuklamaz ve yorulmaz,
Seni koruyan uyumaz.

// Sağ yanımda O gölgedir,
Gündüz iken güneş vurmaz. //
Geceleyin ay dokunmaz,

// Tanrı eli üstümdedir. //



Tekrar :

Seni koruyan Tanrıdır,
Seni sarsılmaya koymaz.
Uyuklamaz ve yorulmaz,
Seni koruyan uyumaz.

// Rab her şeyden beni korur,
Benim ruhumu kurtarır. //
Şimdiden ebede kadar

// Şükür olsun, Tanrı korur. //



Tekrar :

Seni koruyan Tanrıdır,
Seni sarsılmaya koymaz.
Uyuklamaz ve yorulmaz,
Seni koruyan uyumaz. ·



256  (Sül.Mes. 3:5 / Yakup 4:13-15) 

Tekrar :

Bütün yüreğinle Tanrı’ya güven,
Kendi güç ve bilgine 

Hiç dayanma sen !

Dinle, kardeş, deme: 
“Kente giderim,

Or’da bir yıl kalır, bol kazanırım.”
Hayatta kalışın bağlıdır Rab’be,
Ne olacak yarın O’nun elinde.



Tekrar :

Bütün yüreğinle Tanrı’ya güven,
Kendi güç ve bilgine 

Hiç dayanma sen !

Şöyle diyeceksin: “Kente giderim,
İşimi yaparım, dilerse Rabbim.”
Çünkü günün uçar, iyi bilirsin,
Çabuk geçen buğu senin yaşamın.



257           (İş. 40:28-31)

// Sonsuz, güçlü Tanrı, 
dünyaları yaratan, //

Zayıflamaz, uyuklamaz, 
O yorulmaz.

  O yorulmaz, O yorulmaz, 
güçlü Tanrı.



// Güçlü kişi bile 
yorgun ve argın olur, //

 Yiğit adam hem zayıflar, 
hem de düşer,

 Hem zayıflar, hem de düşer, 
güçlü kişi.



// Rab’bi bekleyenin 
tazelenir kuvveti, //

 Kartal gibi kanat gerip 
yükselir o,

 Yükselir o, yükselir o, 
kartal gibi.



// Onlar seğirtirler, 
ama yorgun düşmezler, //

Çünkü onlar Rab’bi bekler 
tüm yürekten,

Rab’bi bekler, Rab’bi bekler,
tüm yürekten.



258

// Korkma, korkma diyor Tanrı,
Ben seninle beraberim. //

// Etrafına hiç bakınma,
Çünkü senin Tanrın benim.//

// Pekiştireceğim seni,
Sana yardım edeceğim. //

// Adaletimin eliyle
Sana destek olacağım. //



259

Seni fidye ile kurtardım. (3x)
Korkma !  Sen benimsin ! 

İmanla Rab’be güvenirsen, (3x)
Kuvvetini tazeler.

Galip olan miras alacak, (3x)
Bana evlat olacak.

Eğer benim sözümü tutsan, (3x)
Ölümü tatmazsın.



260               (İşaya 43:1-2)

Tekrar :
// Korkma !  Seninleyim. 

Korkma ! Seninleyim. 
Korkma ! Seninleyim, 
Rab diyor. //

Seni kurtardım, 
Adınla çağırdım.
Sen benimsin.
Ateşten geçerken 



Seninle olacağım,
Sularda da.
Boğulmayacaksın !  
Yanmayacaksın !
Çünkü seninleyim !
261 (İş. 49:15-16)

// Sevgi olan Tanrı diyor,
 Ben seni hiç unutamam. //
// Bir anne hiç unutur mu

Emzikteki yavrusunu? //



// Onlar seni unutsa da,
 Asla seni ben unutmam. //
// Çünkü seni ellerimin

Ortasına nakış ettim. //

262  (İş. 51:11) 

// Tanrı’nın tüm kurtardığı
 Köleler dönecek bir gün. //
// Sevinç sözü dillerinde

Koşuyorlar sonsuz kente. //



// Onların başını saran
Sonsuz bir coşkuları var. //

// Akla sımaz sevinçleri,
Esenlik buldular şimdi. //

// Üzgün ve iç çekmeleri,
Bak, ta uzaklara kaçtı. //

// Siliyor gözyaşlarını,



 Bak, Tanrı’nın ta kendisi. //

263       (İşaya 53:5-7)

// Günahımızdan ötürü
 O ezildi, yaralandı. //
 O ezildi, yaralandı.
// Fesadımızdan ötürü, //
// Acı çekti, zedelendi. //

// Tüm cezamız O’na indi, //



// O vuruldu, alçaltıldı. //
O’nun yaralarıyla biz

// Esenlik ve barış bulduk. //

// Hepimiz yolu şaşırdık,
Kendi yolumuza döndük. //

 Kendi yolumuza döndük.
// Rab bizlerin günahını //
// O’nun üzerine koydu. //



// Acımızı O taşıdı, //
// Elemleri O yüklendi. //

Sandık cezaya uradı,
// Ama bizim cezamızdı. //

// O’na kötülük ettiler,
 Azını açmadı bile. //
 Azını açmadı bile.



// Boğazlanan kuzu gibi //
// O hiç karşılık vermedi. //

// Rab tarafından vuruldu, //
// Tamamen O alçaltıldı. //
 O’nun elemleriyle biz
// Yaşıyoruz ve kurtulduk. //
264        (İşaya 54:10-14)

Tekrar :    //
Kasırgaya tutulmuş



Ey teselli bulmamış,
Gök yakutları ile
Atılacak temelin.  //

// doğrulukla donanıp
 Korkun hiç olmayacak. //
// Teselli olacaksın,
 Kurtuluş bulacaksın. //



// Dalar yerinden kalkar,
 Tepeler de sarsılır. //
// Benim tüm inayetim
 Üzerinden hiç kalkmaz. //

// Esenlik sundum sana,
 Verdiğim söz sarsılmaz. //
// Sana merhamet ettim,

İnayetimi döktüm. //



265  (İşaya 60:1-5)

// Kalk, aydınlan ey düşkün,
Çünkü ışığın geldi ! //

// Tanrı’nın yüceliği
 Üzerinde parladı ! //
// Bütün dünya kararsa,
 Doğacak Mesih sana. //
// Işığına gelecek
 Uluslar ve kırallar. //



// Kaldır da bak başını,
 Tümü sana geliyor. //
// Sana doğan görkeme
 İnsanlar hamdediyor. //
// Göreceksin o zaman,
 Parlayacak tüm yüzün. //
// Sevinecek yüreğin,
 Olacak her şey senin. //



266     (Yeremiya 29:13)

// Beni ara, beni ara,
 Beni ara, beni ey sen.
 Beni ara, Tanrıyım ben. //
// Beni ara, beni ey sen,
 Beni ara, Tanrıyım ben. //

// Beni ararsa yüreğin,
Beni bulursun o zaman. //

// Beni ara tüm canınla,



 Beni ara yüreğinle,
 Bulursun beni o zaman. //
267  (Yer.Mersiyeleri 3:23-24)

Rab’bin sarsılmaz 
   sevgisi hiç eksilmez,
Hiç bir zaman 
   azalmaz, tükenmez.
İnayetini her sabahında
Rab yeniler, yeniler,
Sadakati ne büyük.



268 (Habakuk 3:17-19)

Tekrar :
Tanrıma hamdedeceğim !
O’na övgü sunacağım.
Beni kurtaran ile
Sevinçten coşacağım.
// İncir aacı açmazsa,
 Üzüm asmada olmazsa, //
 Zeytin dalı büyümezse,
 Tüm emeği boşa çıksa,



// Ekin filiz çıkarmazsa,
 Tarla yiyecek vermezse, //
 Aıldan sürü kesilse,
 Ahırda sığır kalmazsa,
// Tanrı benim kuvvetimdir,
 Bana bir çift kanat verir. //
 Yüksek yerlerden geçirir,
 Tehlikede beni korur.



269

Ey göklerdeki Babamız,
Kutsal olsun senin adın.
Krallığın gelsin senin !
Gökte yerde arzun olsun.
Gündelik ekmeğimizi
Bugün bize sağla yine.
Bize borçlu olanları



Affettik biz, sen de bizi
Aynen öyle, affet yine.
Bizi koyma denenmeye.
Kurtar bizi kötülükten,
Kurtar bizi kötülükten.
Çünkü krallık ve kudret
Yücelikler hep senindir
Sonsuzluktn sonsuza dek. 
Amin !



270 (Mat. 6:33 / Mat. 4:4)

Fakat önce O’nun kırallığını
Ve salahını arayınız.
Ve ihtiyaçların karşılanacak.
Halelu, haleluya !

İnsan yalnız ekmek ile yaşamaz,
Fakat Allah’ın azından
Çıkan her bir söz ile de yaşar.
Halelu, haleluya !



Halelu, halelu, haleluya,
Halelu, haleluya !
Halelu, halelu, haleluya,
Halelu, haleluya !



271          (Mat. 11:28-29)

Ey bütün yorgunlar, 
yükleri ağır olanlar !

Bana gelin ve size 
ben rahat veririm.

Boyunduruğumu takının 
ve benden öğrenin

Ve canlarınıza 
rahat bulursunuz. ·



272           (Mat. 11:28-30)

//  Ey bütün yorgun olanlar,  //
//  Yükleri ağır gelenler,  //
//  Bana gelin çekinmeden  //
//  Size rahat veririm ben.  //

//  Boyunduruğum’ takının,  //
//  Canlarınız rahat bulsun.  //
//  Boyunduruğum kolaydır,  //
//  Yüküm ise çok hafiftir.  //



//  Bana gelin ey yorgunlar,  //
//  Hem de benden tam öğrenin. //
//  Ben yumuşak huyluyum,  //
//  Hem de alçak gönüllüyüm.  //



273 (Yuhanna  1)

// Başlangıçta Söz var idi,
Söz Tanrı’nın kendisiydi. //

// O’nsuz hiç bir şey olmadı,
Her şey O’nun ile oldu. //

// Yaşam O’nun kendisiydi
 Ve insanların ışığı; //
// Işık karanlıkta parlar
 Karanlık O’nu bilmedi. //



// İnsan aydınlansın diye
 Işık dünyamıza geldi. //
// Aramızda konut kurdu,

 Dünya görkemiyle doldu. //

// O’nu kabul edenlere,
Yaşamına alanlara //

// Gerçek Tanrı çocukları
 Olma yetkisini verdi. //



274 (Yuanna 3:16)

// Çünkü Tanrı dünyayı
 Öyle sevdi ki, //

// Biricik Oğlunu verdi,
Biricik Oğlunu verdi,
Biricik Oğlunu verdi. //



Şöyle ki, Ona iman eden
// Sonsuzlarca yok olmasın,

Sonsuzlarca yok olmasın,
Ancak sonsuz yaşamı alsın. //



275 (Yuhanna 11:25)

// İsa Mesih şöyle dedi:
Diriliş ve yaşamım.  //

// Bana iman eden kişi
Yaşayacak ölse bile.  //



276  (Romalılar 8)

// İsa Mesih’te olana
Artık hiçbir yargı yoktur,
Yargı yoktur, yargı yoktur.  //

// Mesih İsa sayesinde
Beni günah çemberinden. //

// Hem de ölüm balarından
Özgür etti Rab’bin Ruh’u. //



277 (Rom.15:5)

Sabır ve cesaret veren Tanrı
Mesih İsa’ya göre
Birbirinizle aynı düşüncede
Olmayı size bağışlasın.
Öyle ki, Rabbimiz İsa’nın
Tanrısını ve Babasını
Birlik içinde hep bir ağızdan
Yüceltesiniz.



278 (Yuhanna 17)

// Yüce Tanrım, saat geldi
Şimdi sen Oğlunu yücelt.
Oğul da seni yüceltsin,
Tüm dünya yetkini görsün.  //

// Verdiğin bu insanlara
Sonsuz yaşamı da versin.
Ey Allahım, vakit geldi,
Şimdi sen Olunu yücelt.  //



// Sonsuz yaşam da şudur ki,
Sadece gerçek Tanrı’yı,
Gönderdiğin Rab Mesih’i
Kabul edip de bilsinler.  //

// Bana verdiğin tüm işi
Başardım ben yeryüzünde.
Gösterdim, Tanrım, adını
Dünyada seçtiklerine.  //



// Bana verdiğin sözlerin
Tümünü onlara verdim.
Onlar senden geldiğimi
Bilerek iman ettiler.  //

 
// Tanrım, şimdi yalvarırım ben 

İman edenler için,
Onları adınla koru,
Bizim gibi bir olsunlar.  //



// Benim sevincim onlarda
Her zaman Rab, tamam olsun.
Ben bu dünyadan değilim,
Onlar da dünyadan değil.  //

// Onlar için ben kendimi
Kutsuyorum, yüce Tanrım.
Onları gerçekle kutsa,
Öyle ki tümü bir olsun.  //



// Sen bendesin, ben de sende,
Onlar da bizde olsunlar.
Biz bir olduğumuz gibi
Onlar da tam bir olsunlar.  //

// Bütün dünya bunu görsün,
Bu nedenle iman etsin.
Ben onlarda, sen de bende,
Tamamlanmış olsunlar, Rab. //



279        (1.Kor. 13:7-8)

Sevgi, sevgi asla zeval bulmaz.
Her şeye katlanır,
Her şeye inanır,
Her şeyi ümit eder,
Her şeye sabreder.



280                   (1.Kor. 13)

Tekrar :

Sevgi sabreder, sevgi dayanır,
Sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.

Peygamberlik edersem,
Gizemleri bilirsem,
Sevgisizse yüreğim,
Öten bir zil olurum.



Tekrar :

Sevgi sabreder, sevgi dayanır,
Sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.

Tüm varımı dağıtsam,
Yoksulları doyursam,
Sevgisizse yüreğim,
Değersizdir emeğim.



Tekrar :

Sevgi sabreder, sevgi dayanır,
Sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.

Gerçek sevgi övünmez,
Haksız işe sevinmez,
Kıskançlığı tanımaz,
Çıkarını aramaz.



Tekrar :

Sevgi sabreder, sevgi dayanır,
Sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.

Gerçek sevgi sabreder,
Kötülüğü bağışlar,
Tatlılıkla davranır,
Zorluklara dayanır.



Tekrar :

Sevgi sabreder, sevgi dayanır,
Sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.

Şimdi azdır bilgimiz,
Bir gün Rab’bi görürüz,
İman, umut son bulur,
Sevgi ise hep kalır.



Tekrar :

Sevgi sabreder, sevgi dayanır,
Sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.

Tanrı özü sevgidir, 
Mesihini gönderdi,
Gerçek sevgi İsa’da,
Gel, versin O sana da !



Tekrar :

Sevgi sabreder, sevgi dayanır,
Sevgi kucaklar, sevgi bağışlar.



281                (Fil. 2:10-11)

// Mesih İsa’nın adında
Göktekiler, yerdekiler  //

// Diz çöksünler, eğilsinler,
Tanrım, sana tapınsınlar.  //

// Tanrı yüceliği için
Her dil İsa Rab’dir desin.  //

// Her dil O’nu açıklasın,
Evet, İsa Rab’dir desin !  //



// Mesih İsa’nın adında
Yerdekiler, göktekiler  //

// Eğilsinler, diz çöksünler,
Baba, sana tapınsınlar. //



282  (Fil. 3:7)

// Ancak benim için
Kâr olan şeyleri
Mesih için zarar,
Hep zarar saydım. //



283 (Fil. 4:4)

// Sevinin, sevinin.  //
Rab’de daima sevinin,
Tekrar derim sevinin.

// Sevinin, sevinin. 
Tanrı ile sevinin, //

 Rab İsa’da sevinin. 



284 (Fil. 4:4)

// Rab’de daima sevinin,
 Tekrar diyeceğim !  //
// Sevinin !  Sevinin !  
 Tekrar diyeceğim !  //



285  (Fil. 4: 6)

// Hiç bir şeyde kaygı çekmeyin //
Fakat her şeyde istekleriniz  
Allah’a dua ve yalvarışla  

// Şükranla bildirilsin ! //



286  (Fil. 4:8)

// Ey kardeşler, 
hak olan ne varsa, //

// Saygın olan ne varsa, 
adil olan ne varsa, //

// Saf olan ne varsa, 
sevimli olan ne varsa, //

// Övülecek ne varsa, 
bunları düşünün. //



287 (1. Sel. 5:16-18)

// Daima sevinin, 
      durmadan dua edin,

Her şeye şükredin ! //
// Çünkü İsa Mesih’te sizin için

Tanrı’nın iradesidir bu. //



288  (İb. 13:8 / Mez. 113:3)

// İsa Mesih dün ve bugün
Sonsuzluğa dek hep aynıdır, 
Hep aynıdır.//

// Gün doğandan batana dek
Tanrı’nın adı yüceltilsin,
Yüceltilsin ! //



289  (1.Yuhanna 4:7-11)

Tekrar :

Tanrı sevgidir, O sevecendir,
Bağışlayandır, yaşam verendir.

// Tanrı’nın özü sevgidir, sevgi.
Allah’ın sözü, varlığı sevgi. //

Tekrar :

Tanrı sevgidir, O sevecendir,
Bağışlayandır, yaşam verendir.



// Sevgi bulunan yerde Tanrı var.
Tanrı olduğu yerde sevgi var. //

Tekrar :

Tanrı sevgidir, O sevecendir,
Bağışlayandır, yaşam verendir.

// Sevmeyen insan Allah’ı bilmez.
Çünkü Rab Allah sevgidir sevgi//



Tekrar :

Tanrı sevgidir, O sevecendir,
Bağışlayandır, yaşam verendir.

// Biz seviyoruz, çünkü Rab sevdi.
Mesih’i verdi, yaşam sağladı. //

Tekrar :

Tanrı sevgidir, O sevecendir,
Bağışlayandır, yaşam verendir.



// Ey tüm insanlar, Tanrı bizleri
Yürekten sevdi, İsa’yı verdi. //

Tekrar :

Tanrı sevgidir, O sevecendir,
Bağışlayandır, yaşam verendir.

// Biz de böylece birbirimizi
Candan sevmeli ve saymalıyız.//



Tekrar :

Tanrı sevgidir, O sevecendir,
Bağışlayandır, yaşam verendir  ·



290  (Esin. 5:12)

//  Kuzu layıktır //
Boğazlanmış kuzu
Layıktır !
Almaya kudreti 
Ve serveti ve hikmeti
Ve kuvveti ve hürmeti
Ve izzeti, bereketi
Kuzu layıktır,
Boğazlanmış kuzu. ·
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Taht üzerinde oturana
Ve kuzuya ebetler ebedince

// Bereket ve hürmet
Ve izzet ve kudret olsun ! // 



292  (Esin. 15:3-4)

// Senin işin görkemlidir,
 Hayranlığa yol açandır. //  
 Yolların hak ve gerçektir,
 Ulusların hükümranı.
Tekrar :
Kutsal, kutsal, kutsal Tanrı !
Evrensel ve egemen Rab,
Ulusların hükümranı,
Kutsal, kutsal, kutsal Tanrı !



// Senin adından kim korkmaz,
 Kim yüceltmez Rab adını? //  
 Kutsal olan yalnız sensin,
 Evrensel ve egemensin !
// Bütün uluslar gelecek,
 eğilecekler önünde. //  
 Rab, sana tapınacaklar,
 Sana secde kılacaklar !
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Tekrar :
Yunus, Yunus, Nineve’ye git !
Yunus, Rab’bin sözünü dinle.
Nineve’ye git, tüm halka söyle,
Yakıp yıkacak Tanrı orayı.

Tanrı’dan buyruk geldi, Yunus’a 



bildirildi:
Kalk, git Nineve’ye sen, haberi 
söyle benden.
Kaçtı Yunus Tanrı’dan, saklanırım 
ben O’ndan,
Diye bir gemi bulup, ayrıldı o 
ülkeden.
Denize açıldılar, uzun bir yol aldılar.
Koptu denizde tipi, çok 



tehlikedeydiler.
Anladılar Yunus’un kaçtığını 
Tanrı’dan,
Kurtulmak için bundan atıldı o 
gemiden.
Denizin ortasında yuttu Yunus’u 
balık.
Tam üç gün ve üç gece kaldı onun 
karnında.



Yunus balık karnında dua etti 
Tanrı’ya:
Evet, ya Rab, giderim dediğin 
Nineve’ye !
Büyük balık Yunus’u çıkardı bir 
karaya.
Yunus koyuldu yola, Nineve’ye 
gitmeye.
Oraya Yunus vardı, Rab’bin sözünü 



yaydı.
Millet tövbe ederek, tümü Tanrı’ya 
geldi !

Tekrar :
Yunus, Yunus, oraya vardı,
Yunus, Rab’bin sözünü yaydı.
Tövbe ettiler, Rab’be geldiler,
Tümü Tanrı’dan bağış buldular.



Yunus buna çok kızdı, Tanrı neden 
kurtardı,
Beni bura gönderdi, bunları yok 
etmedi?
Zaten biliyordum ben !  İnayeti çok 
Rabsin,
Bağışlayan, acıyan, seven ve 
kayıransın.



Tekrar :
Yunus, Yunus, buna kızma sen,
Tanrı bütün insanı sever,
Tövbe edene barını açar.
Büyük sevgiyle Tanrı bağışlar,
Sevgisi sonsuz, yaşamı salar,
O’na geleni candan bağışlar !



294  (Luka 15:11-32)

Bir adamın iki Oğlu vardı,
Daha küçük yaştaydı genci.
“Ver” dedi, “Baba, payıma düşeni,
Gidip çıkarayım yaşamın tadını!”
Baba tüm varını böldü, ona verdi,
Genç ırak bir ülkeye göç etti.

Tekrar :
Babanın gözleri yollarda kaldı,



Günler uzadıkça sevgi çoğaldı.
Baba bekledi, gündüz bekledi, gece
bekledi,
Baba bekledi, baba bekledi, baba 
bekledi.

Özgür genç hızlı yaşamı sevdi,
Savurdu düşünmeden varını.
Ama ülkeye korkunç kıtlık geldi,



Gitti olan, domuz güdücüsü oldu.
Keçi boynuzuna özlem duyuyordu,
Açlık da canına işliyordu.
Yalnızlıktan gözleri bayılıyordu,
Babanın ocağını anımsadı.
Gözleri buğulandı ve aladı,
“Babamın uşakları benden rahattır,
Babama gidip ona diyeceğim,
Al beni yanına bir uşak gibi.”



Tuttu baba evinin yolunu,
Uzaklardan gördü baba onu,
Koşup sarıldı olunun boynuna,
Kucakladı öptü onu doyasıya.
“Sana karşı günah işledim, ey baba,
Yaraşmam artık olun denmeye.”

Tekrar :
Baba buldu olunu, oğul babayı,



Baba sevinçli, oğul sevinçli,
Baba sevinçli.

Benim olum ölüydü, yeniden 
yaşıyor,
Yitirilmişti olum, ama bulundu.
Tutun boğazlayın o besili danayı,
Yiyelim ve içelim, sevinçle dolalım,
Ölü olan yaşadı, kaybolan bulundu.



295 (Luka 15:3-7)

   Çobanın doksandokuz koyunu 
ağılda,
// Ama biri yolu şaşırmış, gitmiş. //
   Bozkır çok geniş, yoğun karanlık,
   Yürek yakıcıdır böyle yalnızlık.

Tekrar :
Korku, ürküntü, meleme,
Sağlı, sollu koşturuyor 



Güçsüz koyunu.

   Yetmez mi doksandokuz koyun 
sana, Çoban?
// Ne çıkar ki sanki bir tek 
koyundan? //  
   Ayrılmasaydı bu sürüsünden,
   Kulak vermeliydi sesine senin.



   Hayır, ben kesinlikle gitmeliyim 
kıra,
// Gelsin o da sürüye, güvenlie. // 
   Yol çok uzundur, aramam gerek.
   Çoban çok yoruldu, boyandı kana.

   Ey Çoban, nedir sende tüm bu 
kan izleri?
// Döktüm kanım’ bulmaya 



koyunumu. //  
   Neden ellerin böyle yaralı?
   Taş ve çalı, diken kanattı beni.

   Çobanı duydu koyun, Çoban da 
koyunu,
// Sevinç ile omuzuna kaldırdı. //  
   Gelin komşular, hep sevinelim,
   Buldum yitirilen bu koyunumu.



Tekrar :
Mutlu gündür, mutlu gündür,
Çoban çok, çok sevinçlidir,
Koyun güvende.

   Melekler çınlatıyor yerleri, 
gökleri,
// Coşku ile övgü yükseltiyorlar. // 



   Çoban sevinçli, koyun sevinçli,
   Çünkü bulmuştu O yitirileni.
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Alkışlayın, Rab'bin halkı! 
Bağırın, zafer sesiyle!
Alkışlayın, Rab'bin halkı! 
Söyleyin, sevinçle!

// Rab'be haleluya, haleluya!
Rab'be haleluya, haleluya!  //



// Mesih İsa dünyanın tek Rabbi'dir!
Mesih İsa dünyanın tek Rabbi'dir! //

Tek bir Tanrı tüm dünyada,
Tek bir Rab vardır.
Başka isim tanımayız biz,
Mesih İsa tek Rab'dir !
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Azizlerin dirilince,
Azizlerin dirilince
Beni orada bulundur,
Azizlerin dirilince.

Tahtında toplanılınca,
Tahtında toplanılınca
Beni orada bulundur,
Tahtında toplanılınca.



Kitabını sen açınca,
Kitabını sen açınca
Beni orada bulundur,
Kitabını sen açınca.

Müminlerin çağrılınca,
Müminlerin çağrılınca
Beni orada bulundur,
Müminlerin çağrılınca.



“Haleluya!” duyulunca,
“Haleluya!” duyulunca
Beni orada bulundur, 
“Haleluya!” duyulunca.

Sürülerin toplanınca,
Sürülerin toplanınca
Beni orada bulundur,
Sürülerin toplanınca. ·
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Beni aydınlatan nurun 
bir harikaydı.

Sevgilerinle sözlerin 
beni esir etti.

Hissederim seni, 
bana göründün.

Diri suların yüreğimden 
aktığını duydum.



Elem çeken yüreğimin 
esenliğini buldum.

Geçmişin nefretini yendin, 
sevmeyi öğrettin.

Tapınırım sana, 
değiştirirsin beni

Kutsallığının güzelliğini 
seyrederken.



Alemlerin Rabbisin sen, 
canım elindedir.

Senin sevdiklerinin yüreği 
seni yüceltecek.

Yenileyeceksin yeri ve 
göğü, haleluya !

Gazabının hararetini 
denize gömdün.



Ya Rabbim, ya Rabbim, 
haleluya, haleluya !

İsteğini uygulayacak 
lütfu ver bana.

Ya Rabbim, ya Rabbim, 
haleluya, haleluya !

İsteğini uygulayacak 
lütfu ver bana.

Lütfu ver bana.
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Birbirimize karşı iyi yürekli,
// İyi yürekli, şefkatli olalım. //

Tanrı bizi Mesih’te 
bağışladığı gibi,

// Biz de birbirimizi
bağışlayalım. //
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Bir yol oldun, bir gerçek oldun,
Bir yaşam sundun, ey kutsal Baba.
Sevgin çok kutsal, ateşin yakar,
Kolların sarar, ey kutsal Baba.
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Tekrar :

//  Bize ver, ver, ver, ver, ver, 
bize ver

Kutsal Ruhunu bize ver !
    Bize gel, gel, gel, gel, gel, 

bize gel
    Ya Rab İsam, kalbime gel !  //  



//  Şefkatini, sevgini, 
kutsal olan her şeyi.  //  

//  Yarattığın sevgiyi, 
dürüst olan gerçeği.  //



Tekrar :

//  Bize ver, ver, ver, ver, ver, 
bize ver

Kutsal Ruhunu bize ver !
    Bize gel, gel, gel, gel, gel, 

bize gel
    Ya Rab İsam, kalbime gel !  //



//  İsam yaşamın boldur, 
yolun tek gerçek yoldur.  //  

//  Kalbimizi sen doldur,
bereketlerin çoktur.  //  



Tekrar :

//  Bize ver, ver, ver, ver, ver, 
bize ver

Kutsal Ruhunu bize ver !
    Bize gel, gel, gel, gel, gel, 

bize gel
    Ya Rab İsam, kalbime gel !  //
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Bu amaçla geldi İsa,
Şeytan’ın tüm işlerini yıkmaya;
Rab bizde zafer kazandı,
Sevinçle taparız görkemli 
Kralımıza !
      
T



Tekrar:

(erkekler)  Günaha galip geldi,
(kadınlar)  Haleluya, galip geldi !
(erkekler)  Ölümü Rab yendi,
(kadınlar)  Haleluya, Rab yendi !
(erkekler)  Hastalık da mağlup oldu,
(kadınlar)  Haleluya, mağlup oldu !
(beraber)  İsa kadir Rab’dir !



Güvenip İsa adına,
Kanının gücüyle ilerleriz biz !
Şeytan’a yetki yok burada,
Kaçın şer güçleri, 
Rab sizi tümüyle yendi !



Tekrar:

(erkekler)  Günaha galip geldi,
(kadınlar)  Haleluya, galip geldi !
(erkekler)  Ölümü Rab yendi,
(kadınlar)  Haleluya, Rab yendi !
(erkekler)  Hastalık da mağlup oldu,
(kadınlar)  Haleluya, mağlup oldu !
(beraber)  İsa kadir Rab’dir !



303

Bütün oymaklardan, halklar, ırklardan
Bir çok kişi toplanacak.
Bunca kültürden, lisan, ulustan
Zaman dolunca tapınacaklar.

Tekrar :

Kuzu hep kutlu olsun !
Tanrı Oğlu, Davud’un soyu.
Adı da hep kutlu, kutsal.
Aramızdaki İsa Mesih’in !



Satın alınmış bunca insanlar
Tapınmak için geliyor.
Seçilmiş halkındır, krallığın, ulusun
Zaman dolunca tapınacaklar.

Tekrar :

Kuzu hep kutlu olsun !
Tanrı Oğlu, Davud’un soyu.
Adı da hep kutlu, kutsal.
Aramızdaki İsa Mesih’in !



Bugün Rabbimize sunmak isteriz
Hoş kokulu kurbanlar.
Yetiler, armağanlar adıyoruz.
Sunakta yaşamımı veririm.

Tekrar :

Kuzu hep kutlu olsun !
Tanrı Oğlu, Davud’un soyu.
Adı da hep kutlu, kutsal.
Aramızdaki İsa Mesih’in !
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Büyük ve yücedir, işlerin senin
Her şeye gücü yeten Rab !
Çağların Kralı, yolların senin 

doğru ve adildir.

Adından kim korkmaz, 
seni yüceltmez?

Çünkü kutsal olan tek sen varsın !
Ulusların tümü önüne gelip



Sana tapınacaklar, ya Rab !

Haleluya, haleluya, 
haleluya, amin !

Lay, lay, lay, lay, lay ...
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Coşun imanlılar, 
sevinin candan yürekten !

Bu söze kulak verin: Müjde !
Bugün İsa doğdu, 

yemlikte yatanı gör
Tüm evren secde eder.
Bugün İsa doğdu, 

Rab İsa doğdu.



Coşun imanlılar, sevinin 
candan yürekten !

Sonsuz esenlik geldi: Sevinç !
Tanrı sevgisi geldi, 

göksel yolu O açtı
İnsan Tanrı barıştı.
İsa ümit getirdi, ümit getirdi !



Coşun imanlılar, 
sevinin candan yürekten !
Artık mezardan korkma: Barış !
İsa bizi kurtardı, hepimizi çağırıyor
Sonsuz hayat veriyor.
İsa bizi kurtardı, İsa kurtardı !
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Çok güçlü olmalıyım, 
çünkü Rab İsa yanımda.

Sevinçle dolmalıyım, 
çünkü Rab İsa yanımda.

//  Hep mutlu olmalıyım, 
hep böyle gülmeliyim,

    Korkmadan sevmeliyim, 
çünkü Rab İsa yanımda.  //  



307

//  Daha sevgi, daha güç, 
      seni istiyorum.  //  
    Sana tapacağım bütün kalbimle.
    Sana tapacağım bütün aklımla.
    Sana tapacağım bütün gücümle.
    Çünkü sen Rabsin, 
        çünkü sen Rabsin. ·
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Ey Rab İsam, bana gel !
Sen benim rehberim ol.
Canım senin elinde.
Ey sevgili Rab İsam.
     Tekrar :

// Gelişine susadım,
Huzuruna susadım.
Yalvarırım, Rab İsam,
Hep benim rehberim ol. //  



Kalbim’ açmayacağım.
Kimse’ koymayacağım.
Tek seni istiyorum.
Ey haçlanmış Rab İsam.
     Tekrar :

// Gelişine susadım,
Huzuruna susadım.
Yalvarırım, Rab İsam,
Hep benim rehberim ol. //  



Sana güveniyorum.
Her şeyde önderim ol.
Kalbimde egemen ol.
Ey sevgili Rab İsam.
     Tekrar :

// Gelişine susadım,
Huzuruna susadım.
Yalvarırım, Rab İsam,
Hep benim rehberim ol. //  
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// Ey Rab, layık olan sensin !
Tapılmaya ve yüceltilmeye 

layıksın !  //  
Tekrar:

Deyip: 'Haleluya!' tahttaki Kuzuya,
Sana tapınırız, seni överiz !
Haleluya !  Kral’a yücelik !

Galiplerden üstün, 
her şeyin egemenisin !



Ya Rab, sen gümüşten kıymetlisin.
Ya Rab, altından değerlisin.
Ya Rab, elmaslardan da güzelsin.
Arzuladığım şeylerden üstünsün.



Tekrar:

Deyip: 'Haleluya!' tahttaki Kuzuya,
Sana tapınırız, seni överiz !
Haleluya !  Kral’a yücelik !

Galiplerden üstün, 
her şeyin egemenisin !
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Gel ve gör, gel ve gör, 
sevgi Kralını gel, gör.

Giydi mor kaftan, dikenli tacı gör.
Askerler alay eder, 

hükümdarlar hor görür.
Zalim haçı yüklenip ilerliyor.



Tekrar :

Hiddet ve merhamet,
ayağın dibinde

Suçlu dünya sevgiyle yıkanıyor.
Yürek bir anlasa, günahı üstlendi.
Haykırır sevgiyle, “Affet, Baba!”
Kuzu’ya tapıyorum, kurban olana !



Gel ağla, gel ağla, 
günahın O’nu deldi.

Çivinin yarasından derin deldi.
Hırsımız, gururumuz, 

günahımızın utancı
Tüm cezamızı Rab kendi üstlendi.



Tekrar :

Hiddet ve merhamet,
ayağın dibinde

Suçlu dünya sevgiyle yıkanıyor.
Yürek bir anlasa, günahı üstlendi.
Haykırır sevgiyle, “Affet, Baba!”
Kuzu’ya tapıyorum, kurban olana !



Dünyaya geldin sen 
Tanrı’yla barıştırdın.

Önünde hayranlıkla diz çökeriz.
Acından sevincimiz, 

ölümden hayat geldi.
Dirilişinin gücünde yaşarız !



Tekrar :

Hiddet ve merhamet,
ayağın dibinde

Suçlu dünya sevgiyle yıkanıyor.
Yürek bir anlasa, günahı üstlendi.
Haykırır sevgiyle, “Affet, Baba!”
Kuzu’ya tapıyorum, kurban olana !
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Görkem, görkem Tanrımıza !
Görkem yücelerdekine !
Görkem Tanrı Kuzusuna,
Görkem yaşayan Söze,
Görkem Kuzu’ya !

// O’na görkem, görkem,
 Görkem, görkem
 Görkem, görkem 



   Kuzu’ya !  //  
 Görkem Kuzu’ya !
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//  Golgota’ya gelen ne güzel 
yoldur: İsam !  //  
//  O yolun yolcusu, ne güzel 
kuldur.  //  
//  O yolu bulanlar sevinçle coşar. 
İsam !  //  



//  Çevirmezsin sen geri, geleni 
sana.  //  
//  Canım feda olsun senin yoluna, 
İsam !  //  
//  Ol benimle daima, burada ve 
orada.  //  
//  Ömrünü verdin benim uruma, 
İsam !  //  
//  Ben niye vermeyeyim kalbimi 



sana.  //  
//  Doldur Kutsal Ruhunla beni her 
zaman, İsam !  //  
//  Duysunki her arayan Rabbimiz 
İsa !  //  
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Gökteki tahtını bırakıp da,
Dünyamıza geldi Rab İsa.
Eşsiz görkeminden soyunup da,
Vücut aldı aramızda.
     Tekrar :

Mesih benim için öldü.
Mesih benim için öldü.
Suçumu götürdü, elem gördü.
Mesih benim için öldü.



Suçlarım, günahım sayısızdı.
Onları kaldırdı Rab İsa.
Pakladı, yıkadı o kanıyla.
Yeni yaşam verdi bana.

Tekrar :

Mesih benim için öldü.
Mesih benim için öldü.
Suçumu götürdü, elem gördü.
Mesih benim için öldü. •
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Gözlerimi dağlara kaldırıyorum.
Yardımım nereden gelecek?
Yardımım gökleri, 

yeri yaratan Rab’dir !
Ayaklarımı sarsılmaya bırakmaz !
Beni koruyan uyuklamaz 

ve uyumaz.
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Gökte bir kutlama var, gel bakın,
Coşun beraber meleklerle.
Bebek olup geldi kurtarmaya, 

yaratan Tanrı.
Melekler hayranlıkla tapınır,
Yüce Tanrı’ya şanlar olsun !
Müjdeyi tüm milletlere verin, 

ümidimiz geldi !



Tekrar :

Kral’a tapın !  Bak görkemine,
Kral’a tapın !  Hayranlıkla !
Kralımız İsa bugün doğdu,
Aramızda İmanuel !



Muhteşem Öğütçü, yüce Tanrı,
Ebedi Baba, Barış Prensi

Adil egemenliğin sonsuzdur, 
hep yayılacak !

Çehrenin nuru karanlığı deldi,
Sevincin hüzünü kaldırdı,
Dünyaya doğan Sabah Yıldızı, 

kalbimize gel !



Tekrar :

Kral’a tapın !  Bak görkemine,
Kral’a tapın !  Hayranlıkla !
Kralımız İsa bugün doğdu,
Aramızda İmanuel !



Sessizce geldi aciz bir bebek,
Bir gün tekrar gelecek güçle !
Şanla göklerden çıkıp dünyada 

hüküm sürecek !
Basit bir yemlikte doğdun, İsa.
Şimdi iraden olsun bizde.
Kutsal Ruh tüm benliğimde yaşa, 

krallığın gelsin.



Tekrar :

Kral’a tapın !  Bak görkemine,
Kral’a tapın !  Hayranlıkla !
Kralımız İsa bugün doğdu,
Aramızda İmanuel !
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Günler, aylar, seneler boşa gider.
Yuvarlanırım bu yaralı dünyada.
Yoksa ölüm hayatımın tek hedefi
Kalbim bu soruya dayanamaz oldu ! 
Ne yapayım?



Yoksa Tanrı’ya yaşamımı 
mı vereyim?

Güvenirsem mutlaka yardım eder.
İsa’da ilk bir ışık, bir umut gördüm.
O’na kavuşma özlemi 

içersinde bulunurdum.



Bugün bilirim esas kurtuluş nedir.
Çarmıhta günahlarımı bağışlattı.
Gerçek özgürlüe beni kavuşturdu.
Artık geleceğim Tanrı’yla 

birlikte mutluluktur !
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Güzelliğin eşsiz emsalsizdir,
Sözle anlatılmaz.
Akıl ermez niteliktedir,
Görülmemiş anlatılmaz.
Kim anlar sonsuz hikmetini?
Kim kavrar derin sevgini?
Güzelliğin eşsiz emsalsizdir,
Görkemli Kralımsın sen !



Ey Rabbim, sana hayranım ben !
Ey Rabbim, sana hayranım ben !
Bütün övgüye layıksın, Rab,
Sana hayranım ben !
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Güveneceğim, güveneceğim.
Kalbim kederlenirse,
Günah bozguna uratırsa, yine
Güveneceğim, güveneceğim.
Dostlarım giderse eğer,
Dünya ışığı reddederse, yine
Güveneceğim, güveneceğim.



Bilirim, Kurtarıcım diridir ! 
Derim yok olunca yine de 
Bedende Tanrımı göreceğim
Kimse bu ümidimi kıramaz.



Güveneceğim, güveneceğim.
İsa’ya zulmetseler,
Örencilerine de ederler
Güveneceğim, güveneceğim.
Yoksulluk kuşatırsa,
Yarınlar karanlıksa, yine ben
Güveneceğim, güveneceğim.



Herkes seni inkâr etse bile,
Beni güçlendir, doldur kalbimi !
Benim senden başka kimsem yok,
Yalnız gelişini özlerim, ben.
Beklerim, beklerim.
Yakında döneceksin,
Egemenliğini kurmak için.
Gel, İsa. Amin. Evet, gel Rabbim !
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Haleluya, göksel Babam,
Mesih İsa için !
Onu dünyaya verdin
Günahı kaldırmaya.
Ölümü yenmeye,
Bol yaşam vermeye;



Haleluya, göksel Babam,
O ölünce ben doğdum.
Haleluya, göksel Babam,
Onunla yaşıyorum !
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// Haleluya, haleluya, haleluya,
Hamtlar sana !  //  

// Yol, yaşam, gerçek 
sen oldun bize.
Hamtlar olsun Rabbimize !  // 

// Haleluya, haleluya, haleluya,
 Hamtlar sana !  //  



// Dirildin, diriliş sundun bize.
Yücelikler Rabbimize !  //  

// Haleluya, haleluya, övgü olsun, 
 Rab İsa’ya !  //  
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Hayatımda Rab yücelsin, 
Rab yücelsin.

Hayatımda Rab yücelsin bugün.
Kilisesinde Rab yücelsin, 

Rab yücelsin.
Kilisesinde Rab yücelsin bugün.
Aramızda Rab yücelsin, 

Rab yücelsin.
Aramızda Rab yücelsin bugün ·
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Her gün görebilirim, 
gözünde acıları,

Elemli insanlardır, yolu şaşırmış.
Sıkıntı, yalnızlık, korku dolular.
Gülüşleri saklar dertlerini.



Tekrar :

Kaybolana de: Tanrı sevgidir !
Deneme ve korkuda, sığınak Odur.
Kaybolana de: Tanrı sevgidir !
O’nda tam kurtuluş var.
Herkes bilmeli...



Parlamamızı ister, 
bu karışık dünyada.

Kaybolmuşa yaşam sağlamak için.
Sevgisi sayesinde, acılarını görürüz.
Duymaları gerekir, haber verelim !



Tekrar :

Kaybolana de: Tanrı sevgidir !
Deneme ve korkuda, sığınak Odur.
Kaybolana de: Tanrı sevgidir !
O’nda tam kurtuluş var.
Herkes bilmeli...
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Tekrar :

// İçimizdeki çok daha güçlüdür
Dünyadakinden !  //   

Ezgiler sunup dans ederim
Onun Ruhu içimde.
Diri Mesih zafer kazandı,
Zaferliyiz biz Mesih’te !



Tekrar :

// İçimizdeki çok daha güçlüdür
Dünyadakinden !  //

Ölüm ve günahın güçleri
Hepsini Mesih ezdi.
Görkem ve zaferle giyindi,
En yücedir İsa ismi !



Tekrar :

// İçimizdeki çok daha güçlüdür
Dünyadakinden !  //
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İman ederim İsa’ya,
İnanırım Tanrı Oğluna !
Eminim ölüp dirildiğine,
Cezamı da çektiğine.



(Erkek) Eminim, O buradadır !
(Kadın)  Eminim, O burada,
(Herkes) Aramızdadır.
(Erkek)  Şifa verir kudretiyle !
(Kadın) Onda var şifa gücü,
(Herkes) Lütfuyla affeder.
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// İsa, görkemli Rabsin !
Yalnız sen hamda layıksın ! //  

// Hozana !  Bereketli Kayamız,
Kurtarıcımız İsa Mesih

yüceltilsin ! //  
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İsa (haleluya!) 
Bize (haleluya!)
Geldi (haleluya!), 
İsa bize geldi !

İsa dünyamıza geldi,
Bize Tanrı’nın sevgisini verdi.
O’na yaklaşalım.
Bu sevgi’ kabul edelim !
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// İsa, İsa, dirilmiş, 
yüce Mesihsin, İsa.

İsa, İsa, seçilmiş, 
kutsal Mesihsin, İsa. //  

Adın bal gibidir ağzımda,
Ruhun su gibidir canıma.
Sözün bir çıradır yolumda.
Seni seviyorum, Rab İsa !
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Tekrar :

// İsa Mesih’i öveceğim ! 
Yalnız Tanrımı izleyeceğim. // 

Artık o olmadan yaşayamam.
Sevgisi olmadan artık yapamam.
Bu yüzden kardeş, ilan edelim:
“Yaşam tacını Baba verecek.”



Tekrar :

// İsa Mesih’i öveceğim ! 
Yalnız Tanrımı izleyeceğim. // 

 
O’nu yüzyüze göreceğim,
Karşısına çıktığım zaman.
O’nun önünde hamdedeceğim,
Tam kurtuluşa eriştiğimde.



Tekrar :

// İsa Mesih’i öveceğim ! 
Yalnız Tanrımı izleyeceğim. //  
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Tekrar :

İsa Mesih Rab’dir, ilan edin !
Kurtarıcımızdır, şükredin !
İsa Mesih Rab’dir, iman edin !
Kutsal olan yaşam verendir !

// (Kadın) İsa,   (Erkek) İsa,
 (Kadın) Egemensin,(Erkek) Egemensin //
// Kalplerdesin, işlerdesin,
   Tüm evrende bir çaresin.  //  



Tekrar :

İsa Mesih Rab’dir, ilan edin !
Kurtarıcımızdır, şükredin !
İsa Mesih Rab’dir, iman edin !
Kutsal olan yaşam verendir !

// (Kadın) Baba,   (Erkek) Baba,
 (Kadın) Bağışlarsın,(Erkek) Bağışlarsın //
// Temizlersin, denetlersin,
    Her günümde benimlesin.  //  



Tekrar :

İsa Mesih Rab’dir, ilan edin !
Kurtarıcımızdır, şükredin !
İsa Mesih Rab’dir, iman edin !
Kutsal olan yaşam verendir !

// (Kadın) Kardeş,   (Erkek) Kardeş,
 (Kadın) Dinle beni, (Erkek) Dinle beni //
// Kalbim’ açtım, gönlüm’ verdim,
   Rab İsa’da yaşam buldum.  //  



Tekrar :

İsa Mesih Rab’dir, ilan edin !
Kurtarıcımızdır, şükredin !
İsa Mesih Rab’dir, iman edin !
Kutsal olan yaşam verendir !
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İsmin üstündür tüm isimlerden.
Sana tapınır, seni överiz.
İsmin üstündür tüm isimlerden.

// Sana secde ederiz.//

İzzetin için seçilmiş halkız.
Sana tapınır, seni överiz.
İzzetin için seçilmiş halkız.

// Sana secde ederiz.//



Tüm uluslardan bizi kurtardın.
Sana tapınır, seni överiz.
Tüm uluslardan bizi kurtardın.

// Sana secde ederiz. //
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İsteyin, ulusları vereceğim
Size bir miras gibi,
Size bir miras gibi, 
   çocuklarım.

İsteyin, ulusları vereceğim
Size bir miras gibi, 

isteyin.





Burdayım, beni uluslara gönder
Senin bir elçin gibi,
Senin bir elçin gibi, 

Rab İsam !
Burdayım, beni uluslara gönder
Senin bir elçin gibi, 

burdayım. ·
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 İşte, bulutlarla geliyor
 Dünyanın hakimi Rab İsa Mesih !
// Her ruh onu hissedecek,
 Her göz onu görecek.  //  
  O görkemiyle parlayacak,
 Ve Kutsal Ruhu yanacak.
 Amin, amin.

 İşte, bulutlarla geliyor



  Dünyanın hakimi Allah kuzusu !
// Her ruh onu hissedecek,
 Her göz onu görecek.  //  
 O görkemiyle parlayacak
 Ve Kutsal Ruhu yanacak.
// Alfa, Omega, sensin, sensin !  //
 Alfa, Omega, sensin, amin.
 Amin, amin.
333

İşte, İsa’ya söylenen, 



Rabbime söylenen
Bir şarkı bu.
İşte, sevgiye uzanan,
Gerçeğin ezgisi bu.
Tekrar :
// Sonsuz yaşamın simgesi,
 Gerçeğin efendisi,
 Rabbimiz İsa için
 Bir melodi bu ! //  



İşte, gönlümüzden gelen,
Coşkuyla söylenen
Bir övgü bu.
İşte, Tanrı’ya uzanan,
İnsanın sunusu
Bir övgü bu.
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İşte Ruh ve Gelin,
 Gel! diyorlar
Ve işiten de, Gel! desin.
Susamış olan buraya gelsin.
Ve yaşam suyundan 
   karşılıksız alsın.
Haleluya, hamd Allaha ! (4x)
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Kalbiniz kaygılanmasın,
Hiç bir şeyden korkmayın.
Esenlik ben veririm,
Ben size verdim.

Dünyanın verdiği gibi,
Ben size vermiyorum.
Esenliğimi bıraktım.
Ben size verdim.
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Kanınla aklandım ben.
Kanındır hayat veren.
Kanınla ödedin sen,
Benim günah pahamı.
Kardan beyaz
Yıkadın beni, bembeyaz.
Rab İsam, Tanrı’nın kurbanı
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Karanlık, sükünet, 
Golgota’da egemen

Çarmıhta ölmekle 
tapındığım Rabbim.

Susun denizler, 
artık kuşlar da uçmasın.

Çünkü ölmekte olan, 
dünyayı yaratan.



İsa, İsa, İsam benim !  
O çarmıhta yalnızsın sen !

Dinle beni Rab, 
sana ben bir şey söyleyim.

Sen ölürsen böyle, 
yanında öleyim.

İsa, İsa, İsam benim !
Günahımın kurbanı O’dur !



Seviniriz de, O’nda doğan hayatta.
Artık ben yaşamam,

Rab yaşasın bende.
Artık ben yaşamam,

Rab yaşasın bende.
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Karanlıktan ışığa
Sen geçirdin bizleri.

Kutsal Ruhunu dökerek
Doldurdun hepimizi.

Esenlik pınarısın
Susayan yüreğimin.

Yaşamımı tazeliyor
Senin tatlı sözlerin.



Tekrar :

// Tapınırım Rabbim, sana !
Tüm yüreğimi vererek,
Secde ederim önünde,
Sonsuzlarca diz çökerek. //  



Övgülere layıksın
Kutsal olan Rabbimiz !

İlahiyle ve duayla 
İsmini yüceltiriz !

Ümidimiz tek sensin.
Gelişini bekleriz.

Görkemle geldiğin günde
Sonsuzlarca senleyiz !



Tekrar :

// Tapınırım Rabbim, sana !
Tüm yüreğimi vererek,
Secde ederim önünde,
Sonsuzlarca diz çökerek. //
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Korkunç bir karanlıkta yaşarken,
Hiç bir şeyden anlamazken,
Adımlarımı şaşırırken,
Sen kurtardın, sen yücelttin.
Sen dirilttin ve sen benimlesin.
Sen içimdesin, Rab İsa.
Ben seninim, ben seninim.



Günlerim hep geceyken,
Kalabalıkta bile yalnızken,
Kendimden nefret ediyorken,
Sen konuştun, sen gösterdin.
Sen yönettin ve sen burdasın.
Sen benimlesin, Rab İsa.
Ben seninim, ben seninim.



Sen kurtardın, sen yücelttin.
Sen dirilttin ve sen benimlesin.
Sen içimdesin, Rab İsa.
Ben seninim, ben seninim.
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Kralların (Kralların)
Kralı (Kralı)
Rablerin (Rablerin)
Rabbi !
Yahuda (Yahuda)
Aslanı (Aslanı)
Tanrı (Tanrı)
Sözü !



O geliyor !  
Yüce Kral geliyor !

Adil Hakim 
geliyor dünyaya !

O geliyor !  
Yüce Kral geliyor !

Adil Hakim geliyor !
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// Kutsal, kutsal, kutsal olan
 Yüce Rabbim sensin !  //  
// Var olmuş var olan, 

Var olacak olan
 Güce her şeye yeten 

Rabbim, Tanrım !  // 
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// Kutsal, kutsal Rab’dir
 Her şeye kadir !  //  
 Görkemi yeri doldurur,
 Görkemi yeri doldurur,
 Görkemi yeri doldurur,
 Kutsal Rab’dir !
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Kutsallığına baktığımda, 
Güzelliğini gördüğümde,
Ve her şey ışığının 
Gölgesinde kaldığında;
Kalbine ulaşıp sevinç tattığımda,
İsteğim sevginle büyülendiğinde,
Ve her şey ışığının 
Gölgesinde kaldığında;



Tekrar :

// Tapınırım, tapınırım,
Yaşam amacım 
Sana tapınmak. //  
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// Maranata, maranata,  //  
// Gel, ya Rab İsa, bize gel ! //  
// Maranata, maranata,
 Gel, ya Rab İsa, haleluya ! //  
 Haleluya, haleluya,
 Haleluya, amin.
 Maranata, maranata,
 Amin.
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Meleklere kulak verin !
Yeni doğan Kral’a şan !
Dünyaya merhamet geldi
Barış veren Tanrı’dan.
Bütün milletler sevinsin,
Göün şanına katılın.
Meleklerle haykırın,
“Beytlehem’de İsa doğdu!”
Meleklere kulak ver !



Yeni doğan Kral’a şan !

Mesih ebedi Rab’dir,
Göksel yeri yücedir !
Geldi bakireden doğan,
Dolunca seçilmiş an.
Tanrımız beden aldı,
Aramızda yaşadı.
Görkem ve selam sana,



Rab İsa, İmanuel !
Meleklere kulak ver !
Yeni doğan Kral’a şan !

Gökten gelen Barış Prensi
doğruluğun güneşi !
Nur ve yaşam getiriyor,
Dirildi, şifa verdi !
Görkemini bıraktı,



Ölümü etkisiz kıldı.
Yeni doğuş sağladı,
Bize kurtuluş verdi !
Meleklere kulak ver !
Yeni doğan Kral’a şan !

346

Tekrar :
// Mübareksin,
  Mübarek ve ulusun, sen. // 



  Mübareksin, mübareksin.
Canımın derinliğinden,
Şükran ilahisi akar.
Tapınma ve övgü sunarız
Her şeyim olana.
Çünkü kalbi sızlıyor,
Çocuklarını görünce.
İsimlerimiz yazılıdır
Sevgi dolu Tanrımızın kalbinde.



Varlığım tam karşısında,
Işığında yolu bulur.
Çıktığım çamuru unuturum
Gözlerimi kaldırdığımda.

347

Müziğin sözleri sensin,
Söylediğim ezgidesin.
Yüceler yücesi,



Sevginin yüreği,
Seni yücelteceğim !
Kadir olan Allah, 
Rablerin Rabbisin,
Kralların Kralı sensin !
Şimdi sana dönüp,
Tahtına yaklaşıp,
İlahimi söylerim.
348

Ne mutlu ruhta yoksul olanlara



Göklerin egemenliği onlarındır.
Ne mutlu hayatta yaslı olanlara
Onlar Rab’de teselli edilecekler.
Tekrar :
Ne mutlu, ne mutlu Rab’be inanana
! 
Ne mutlu, ne mutlu Rab’de 
yaşayana !
Ne mutlu uysal ruhlu olanlara



Onlar yeryüzünü miras alacaklardır.
Ne mutlu doğrulua acıkanlara
Onlar Rab tarafından doyrulacaklar.
Ne mutlu merhametli olanlara
Onlar Rab’de merhamet 
bulacaklardır. 
Ne mutlu yüreği temiz olanlara
Onlar yüce Allah’ı göreceklerdir.
Ne mutlu barışı salayanlara



Onlara Allah oğulları diye denecek.
Ne mutlu doğruluk için zulüm 
çekene
Göklerin egemenliği onlarındır.
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Tekrar :

//Olsa da günahlarımız,
Olsa da sorunlarımız,
Rab bizim kurtarıcımız.
Kutsal olan tek Babamız. //

// Rab, biz seninleyiz, 
Senin hizmetindeyiz.    
Başka hiç bir şeyi istemeyiz.
Hep seninle gideriz. //  



Tekrar :

//Olsa da günahlarımız,
Olsa da sorunlarımız,
Rab bizim kurtarıcımız.
Kutsal olan tek Babamız. //

// Giden huzur buluyor, 
Neşe sevinç doluyor.   
Kutsal olanı tadıyor,
Hep dürüst kalıyor. // 



Tekrar :

//Olsa da günahlarımız,
Olsa da sorunlarımız,
Rab bizim kurtarıcımız.
Kutsal olan tek Babamız. //
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O vadideki zambaktan güzel,
O sabah yıldızından parlak.
O kardan daha da saf, 
      meltemden taze,
Güzel tüm her şeyden daha güzel.



Benim Kurtarıcım ve Allahın Oğlu
İsmi her şeyden üstün,

Her şey onun isminde !
Dünyanın yaratıcısı ve ebedi hakimi
Yücelerin yücesisin, Rab İsa Mesih !
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Öyle bol sevgin, öyle yücesin.
Sonsuz bağışından bizlere verdin.
Güçsüze güç Rab, iyileştir bizi.
Sevgin öyle bol ki, açtı gözlerim’,
Açtı gözlerim’.
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Tekrar :

// Rab’be hamdedin, hamdedin !
 Rab’be göklerden hamdedin ! //

Bütün melekleri, O’na hamdedin,
Ey bütün ordusu, hamdedin !
Ey güneş ve ay, O’na hamdedin,
Ey göklerin gökleri hamdedin !

Tekrar :



// Rab’be hamdedin, hamdedin !
 Rab’be göklerden hamdedin ! //

Ateş ve dolu, Ona hamdedin,
Kar ile buğu, hamdedin !
Dağlar ve tepeler, Ona hamdedin,
Meyvalı ağaçlar hamdedin !



Tekrar :

// Rab’be hamdedin, hamdedin !
 Rab’be göklerden hamdedin ! //

Genç yiğitler, kızlar, O’na 
hamdedin,
İhtiyarlar ve çocuklar, hamdedin !
Dünyanın kralları, O’na hamdedin,
reisler ve hakimler, hamdedin !
Tekrar :



// Rab’be hamdedin, hamdedin !
 Rab’be göklerden hamdedin ! //
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// Rab’be terennüm ederim,
Çünkü gayretle yükseldi,
Düşmanları denize attı ! //  

Rab kuvvetim ve mezmurumdur,
O benim kurtuluşum oldu !
Rab Allahım ve hamdedeceğim,
Rab Allahım ve yükselteceğim !
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Rabbimiz önümüzdedir, 
ordusu kuvvetlidir,

Yüceliği görülecek burada !

Tekrar :

Çünkü komutanımız İsa’dır
Ve biz O’nun izindeyiz.
Şeytan bize karşı duramaz ! 



Zafer çığlığıyla !  Bayrak göndere !
Hamdedin savaşın galibine.
Dayanın Ruh’un kuvvetine !

Tekrar :

Çünkü komutanımız İsa’dır
Ve biz O’nun izindeyiz.
Şeytan bize karşı duramaz ! 



Mesih’in bandosuyuz biz,
Zafer anahtarı O’nun elindedir.
Vaadedilen uluslara, ileri !

Tekrar :

Çünkü komutanımız İsa’dır
Ve biz O’nun izindeyiz.
Şeytan bize karşı duramaz ! 



355

// Rab ışığım, 
   ve kurtuluşumdur.

 Kimden korkayım? 
   Kimden korkayım? //  

 Rab kuvvetimdir, 
   hayatımın kudreti.

 Kimden yılayım?
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Rab İsa’nın izzeti sonsuz olsun.
Rabbimiz işleri ile sevinsin !
Yüceltelim onu, biz yaşadıkça.
İlahi söyleyelim var oldukça.
357

Rab, ne ulusun !  Sen layıksın 
övgüye !
Sana tapınılır kutsal yerde.
Sevinç verensin sen.



Rab, ne ulusun !  Zaferliyiz 
sayende.
Ve şeytanı yenme gücü sende.
Diz çöküp taparız...
Rab yüceltiriz senin adını !
Sen mucize yaparsın hayatımızda - 
şükrolsun !
Rab, güveniriz sonsuz sevgine.
Yerde, gökte ulu Tanrısın,



Sonsuzluk boyunca aynısın !
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Rab sevginin ışığı parlıyor,
Karanlığa rağmen parlıyor.
İsa, dünyanın ışığı sensin.
Gerçekle beni özgür kıl, şifa ver.
Bana parla !  Bana parla !



Tekrar :

Parla Mesih !
Tüm dünya görsün görkemini !
Yan, Kutsal Ruh, yüreğimizi yak !
Tüm dünyaya merhamet
İle lütfun aksın
Kelamını gönder uluslara !



Gölgeden muhteşem huzuruna,
Girerim Mesih’in kanıyla.
İçimdeki karanlığı söküp at,
Berraklığına kavuştur, ya Rab !
Bana parla !  Bana parla !



Tekrar :

Parla Mesih !
Tüm dünya görsün görkemini !
Yan, Kutsal Ruh, yüreğimizi yak !
Tüm dünyaya merhamet
İle lütfun aksın
Kelamını gönder uluslara !



Mesih’in yüzüne, görkemine
Bakarak onun benzerliğine,
Dönüştürülüp değiştiriliriz,
Rab’bin yüceliğini yansıtırız.
Bana parla !  Bana parla !



Tekrar :

Parla Mesih !
Tüm dünya görsün görkemini !
Yan, Kutsal Ruh, yüreğimizi yak !
Tüm dünyaya merhamet
İle lütfun aksın
Kelamını gönder uluslara !
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Ruhun içim’ doldursun !
Ruhun içim’ doldursun !
Ayaklarım dans etsin,
Yüreğim sevinsin,
Azım sana övgü sunsun !



Haydi, ileri !
Orduların Rabbi ismiyle !
Çünkü Rab her düşmanı
Alt etti, alt etti.
Sevinelim, Rab’de !
Güvenelim O’na, korkmayalım !



Haydi, ileri Rab isminde !
Ne yüce Tanrımız var ! 
Ne yüce Tanrımız var !
Melekler secde eder,
Yer ve gök boyun eğer,
Ne yüce Tanrımız var !
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// Ruhunuz sıkılmasın,
Baba’ya iman edin.
Kaygınız çoğalmasın,
Bana da iman edin. // 

// İnanın Baba’dayım,
Ve Baba da bendedir.
Sizi öksüz bırakmam,
Size yine gelirim. //  



// Beni seviyorsanız
Sözümü tutarsınız.
Beni seven kişiyi
Babam da sevecektir. //

// Beni Babam gönderdi.
Esenlik veriyorum.
Boşa kaygılanmayın,
Teselli ediyorum. //  



// Yaşam gerçektir adım.
Kurtarıcı Rab, benim.
Bana iman edene
Sonsuz yaşam veririm. //  
Sonsuz yaşam veririm. ·
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Sana bakıyorum, Rabbim. (3x)
Arkama bakmadan !

// İzlerim yolunu, Rabbim.
İzlerim sevinçle, Rabbim.
İzlerim durmadan, Rabbim.
Arkama bakmadan.  //



Seni seviyorum, Rabbim.(3x)
Arkama bakmadan !

// Severim huzurunu, Rab.
Severim dostluğunu, Rab.
Severim durmadan, Rabbim.
Arkama bakmadan.  //



Seni bekliyorum, Rabbim (3x)
Ruhunla dolayım !

// Severim gelişini, Rab.
Özlerim gelişini, Rab.
Hazırla beni, ey Rabbim.
Seninle olayım.  //



362

Sana dayanırım 
miğferim, kalkanım.

Sen olmadan savaşmam 
şeytana karşı.

Güçlüyüm gücünde, 
sevginle kurtuldum.

Düşmana galip 
geldim adınla.



Sensin Rabbim, 
tek önderim benim.

Muzaffersin, 
tek seni sayarım.

Heybetli kapıdan 
geçeceğim zaman

Kutlayacağım 
sonsuz zaferin’ !



363

Sana gelmemi beklemedin
Ama sen kul özü alıp geldin.
Seni çağırmamı beklemedin
Ama sen beni çağırdın göklerden.

// Sonsuzca minnettarım, sana.
 Sonsuzca minnettarım, haç için !
 Sonsuzca minnettarım, sana.
 Kaybolanı bulmaya geldin, sen! // 



364

Tekrar :

//Senin, senin izindeyiz.
Kutsal, kutsal himayendeyiz.
Biz seninle birlikteyiz,
Huzur ve sevinçliyiz. //  

// Kimin zulmü ayırır, 
bizi senin sevginden?
Kim kötülük eder 
Senin gözetiminde? //  



Tekrar :

//Senin, senin izindeyiz.
Kutsal, kutsal himayendeyiz.
Biz seninle birlikteyiz,
Huzur ve sevinçliyiz. //  

// Ne ölüm ne de yaşam, 
Ne kılıç ne de zaman
Bizi ayıramaz, 
Bizi koparamaz. //  



Tekrar :

//Senin, senin izindeyiz.
Kutsal, kutsal himayendeyiz.
Biz seninle birlikteyiz,
Huzur ve sevinçliyiz. //  



365

Tekrar :
Sen Kralsın, sen yücesin,
Mesih, sen Kurtarıcımsın !

Sana açtım, bak, kalbimi
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  

Sana açtım, bak, kalbimi
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  
 Doldur Kutsal Ruhunla
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  



 Doldur Kutsal Ruhunla
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  

 Sen yaşamsın, sen gerçeksin.
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  
 Sen yaşamsın, sen gerçeksin.
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  

 Sonsuz yücelikler sana !



// Rabbim ve Tanrım sensin. //  
 Sonsuz yücelikler sana !
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  

 Tapınırım, sana İsa.
// Rabbim ve Tanrım sensin. //  
 Tapınırım, sana İsa.// Rabbim 
ve Tanrım sensin. //  



366

Sen, ya Rab, zengin yüreklisin !
Döktün engin sevginden.
Sen, ya Rab, öyle sevdin !
Biz günah içinde ölüyken.
Yaşam verdin bize Mesih’te !

Sen bizi.. Mesih’le birlikte
Diriltip.. Kutsal yerlerde.
Sen bizi.. Mesih’le birlikte.
Diriltip.. Kutsal yerlerde oturttun.



367

Sevdim seni; 
çare oldun dertlerime !

Seni sevdim; 
benim çaremsin sen !

Ben sapmıştım; 
yol gösterdin, gerçek yol sensin !

Ben sapmıştım; 
bana yol gösterdin.



Aldanmıştım; 
ışık verdin, tek gerçek sensin !

Aldanmıştım; 
bana ışık verdin.

Ölüyordum; 
yaşam verdin, tek yaşam sensin !

Ölüyordum; 
uğruma can verdin.



Sevdim seni; 
çare oldun dertlerime

Seni sevdim; yaşam yolu, 
Tanrı Oğlu, benim çaremsin sen.

Haleluya !  
Yaşam, gerçek, tek yol da sensin !

Haleluya !  
Benim çaremsin sen ! 



369

Tekrar :

// Sözün adımlarıma ışık
 ve yoluma nur olur. //  

Ne zaman korksam, 
   yolumdan sapsam,
Sen yine benimlesin;
Bana yakınsan içim güven dolar.
Benimle ol sona dek !



Tekrar :

// Sözün adımlarıma ışık
 ve yoluma nur olur. //  

Hiç unutamam bana olan sevgini.
Kalbim senin için çarpar.
Rab önderim ol !  Beni sende tut !
Seveceğim sona dek !



Tekrar :

// Sözün adımlarıma ışık
 ve yoluma nur olur. //  



370

// Şükret içtenlikle!
Şükret kutsal Rab'be!
Şükret, çünkü Oğlunu
verdi, O bize!  //

// Artık zayıf, 'güçlüyüm' desin.
Fakir, 'zenginim' desin. 
Çünkü neler yaptı bize,
Rabbimiz.  //        Şükredin !



371

Tek Allaha inanırız,
evreni yaratana.

Tek Oğlu da Rab İsa’dır,
kral doğan bakireden.

Çarmıha gerilip bizi
günahtan azat etti.

Ölümü yenip dirildi,
döndü Babasına.



Tekrar :

// İsa, Rabbimiz, Rabbimiz !  //  
// İsa, Rabbimiz, Rabbimiz !  //  
// Kralların Kralısın !  //  



Tek ruhunu göndermiştir.
halkına kuvvet veren.

Hak sözünü doğrularken
dünyaya yollar bizi.

Gün gelir ki görkemiyle
yargı için dönecek.

O zaman herkes diz çöküp
ağzıyla ikrar etsin:



Tekrar :

// İsa, Rabbimiz, Rabbimiz !  //  
// İsa, Rabbimiz, Rabbimiz !  //  
// Kralların Kralısın !  // 



372

Topluluğumu (Topluluğumu)
Kuracağım, (Kuracağım)
Cehennemse (Cehennemse)
Direnemez !

Topluluğumu (Topluluğumu)
Kuracağım, (Kuracağım)
Cehennemse (Cehennemse)
Direnemeyecek !



Gök yüzünde olan karanlık, 
diz çök !
Yer yüzünde olan kötülük, 
diz çök !
Ve açıkça söyle İsa Mesih 
Rab’dir !  Rab’dir !



373 

Tüm gökyüzü
   Görkemini beyan eder!
Tüm yeryüzü
   Güzelliğini yansıtır!

Tekrar :

Sonsuzluk boyunca  (eko)
Taht üzerindesin!  (eko)
Sevinçle diz çöküp  (eko)
Sana tapınırız!



Diri Rabbin
   Görkemini beyan edin!
Kurbanıyla
   Tanrı insanla barıştı!

Tekrar :

Sonsuzluk boyunca  (eko)
Taht üzerindesin!  (eko)
Sevinçle diz çöküp  (eko)
Sana tapınırız !



374

Utancı hiçe sayıp, 
ölüme kadar gittin.

Yokken günahın suçun, 
lanetli oldun haçta.

Tanrı’yken oldun insan, 
Kıralken oldun çoban.

Alçaldın uğrumuza 
tüm yaşamın boyunca.



Dua, iman, oruçla 
tapınırız her zaman.

Bir bedende olarak 
yaklaşırız biz sana.

Haykırırım sevinçten, 
“Kurtuldum, haleluya!”

Gelirim ben ardınca 
bıraktığın izlerden.



İman, umut, sabırla 
beklerim gelişini.

Vaadinde gecikmezsin, 
sen herkese fırsatsın.

İman, umut, sabırla 
beklerim gelişini.

Vaadinde gecikmezsin, 
sen herkese fırsatsın.  •



375

Ya Rab, düşmanlarım çoğaldı.
Bana karşı ayaklanan çoktur.
Canım için çokları derler,
“Allah’ta onun kurtuluşu yoktur.”

Tekrar :

// Fakat sen, ya Rab,
 Çevremde bir kalkansın !
 İzzetim, beni yükselten sensin!//



Her yanımda beni kuşatan
Kavmin onbinlerinden korkmam.
Her yanımda beni kuşatan
Kavmin onbinlerinden korkmam.

Tekrar :

// Fakat sen, ya Rab,
 Çevremde bir kalkansın !
 İzzetim, beni yükselten sensin!//



Rabbi sesimle çağırdım,
Ve kutsal dağından 
     bana cevap verdi !
Ben yattım ve uyudum.
Uyandım, Rab bana destek oldu !

Tekrar :

// Fakat sen, ya Rab,
 Çevremde bir kalkansın !
 İzzetim, beni yükselten sensin! //



376

Ya Rab, şefkatindir, acılığımı eriten
Sevgini kabul ederim!
Ya Rab, güzelliğin çirkinliğimi siler,
Sevgini kabul ederim 

  Sevgini kabul ederim!
  Sevgini kabul ederim!
  Sevgini kabul ederim!
  Sevgini kabul ederim !



377

Yaşayan suların beni yıkasın.
Kutsal Ruhun gelip beni doldursun.
Her derdimi sıkıntımı sen bilirsin.
Tüm yüklerimi ben sana bıraktım.

Tekrar :

Baba   (3x)
İsa  (3x)
Kutsal Ruh  (3x)



Kutsal Ruh, gel şimdi, 
hayatım senin !

Sevgi dolu kollarına al, beni !
Tüm gururu ve korkuyu silip, at.
Çek kendine beni, yanında yaşat.

Tekrar :

Baba   (3x)
İsa  (3x)
Kutsal Ruh  (3x)



İsa’ya ver şimdi, yaşantını.
Canına can katsın ve seni yaşatsın.
Her şeyini verdikçe özgür kılsın.
O zaman sonsuzca İsa’yla yaşarsın.

Tekrar :

Baba   (3x)
İsa  (3x)
Kutsal Ruh  (3x)



378

Yücedir Kralımız, 
yücedir gökyüzünde !
Hamtlar olsun !
Yücedir Kralımız, 
Yücedir ve ben överim ismini !
İsa Rab’dir !  
Sonsuzlarca egemendir !



Tüm gök ve yer 
Kutsal isminde sevinir !
Yücedir Kralımız, 
Yücedir gökyüzünde !



379

Yüreklerde, sonsuz alev.
Her adım bir dua.
Güneş gibi doğan ümit.
Gökler doldu ilahiyle !

2000 yıl, aynı alev.
Işık saçar tüm dünyaya.
Beklenti dolu tüm yürekler.
Bir uyanış geliyor !



Tekrar :

Parlak yansın bu alev !
Karanlık dağılsın !
Geceler gündüz olsun !
Sesler yükselsin,
Sevgimiz güçlensin,
Parlasın !  Parlasın !



Kalpte sevgi, elde gerçek.
Gücümüzdür İsa Mesih !
Kayrasıyla, sevgisiyle,
Coşkusuyla dolsun ülke !



Tekrar :

Parlak yansın bu alev !
Karanlık dağılsın !
Geceler gündüz olsun !
Sesler yükselsin,
Sevgimiz güçlensin,
Parlasın !  Parlasın !



380

Zaferimiz İsa’da
Şöyle düşüneceksin.
Tanrı’nın gücü üstündür
Şeytanın kuvvetinden.

Zaferimiz İsa’da
Şunu bilmelisin sen.
Zamanlar kötü olursa
Yıkılan bir dünyadaysan;



Deneme de geçirirsen
Rab sana yardım eder.
Çıkış yolunu gösterir
Ki dayanabilesin.

Dostça elini uzatır
Adımlarına yön verir;
Güçlerini çoğaltır,
Seni teselli eder.



381

Kalbimi arıt, altın gibi yap
Ve gümüş gibi kalbimi arıt,
Altın gibi yap; saf altın.

Tekrar :

Arıtan ateş, kalbimin tek isteği;
Kutsal olmak, senin için ayrılmak
Ve kutsal olmak senin için yrılmak, 
Rabbim, isteğin üzere.



Kalbimi akla, içten temizle
Ve kutsallaştır. Kalbimi akla,
Günahımı al, hepsini.
Tekrar :

Arıtan ateş, kalbimin tek isteği;
Kutsal olmak, senin için ayrılmak
Ve kutsal olmak senin için yrılmak, 
Rabbim, isteğin üzere.



382

// Merhamet et, merhamet et,
Merhamet et, ya Rab.  //   
Ya Rab !

Ruh’unu gönder, Ruh’unu gönder,
Ruh’unu gönder bize.
Kurtar bu halkı, kurtar bu halkı,
Kurtar bu halkı, ya Rab.
Ya Rab, ya Rab.



383

// İsa’nın ismi yücelsin,
 İsa’nın ismi yücelsin !  //
// O Kayamız, O Kayamız,
 O Rabbimiz.  //
// Yeryüzünde İsa egemen,
 Yeryüzünde İsa egemen !  //
// Tüm evren, Rab’bin ellerinde
 duruyor.  //



384

Tüm yücelik ve tüm görkem
Senindir Rab, sonsuzlarca.

 Çağlar boyu değişmeyen,
// Rabbim seni seviyorum ! //

Tüm bilgelik ve tüm kuvvet
Senindir Rab, sonsuzlarca.

 Gün ve gün yenileyen,
// Rabbim seni seviyorum !  //



385

Gel Kutsal Ruh -  Çağırıyoruz
Gel Kutsal Ruh -  Çağırıyoruz
Gel Kutsal Ruh -  Çağırıyoruz seni !
Gel Kutsal Ruh -  Çağırıyoruz
Çağırıyoruz, çağırıyoruz seni !
Armağanlar ver ! -  Bizi güçlendir !
Gerçeğini ver !  -  İsmine görkem !
Bizi yönlendir ! -  Ruhunla
Yanımızda ol !



386

 Benim için canını veren,
 Mesih’in Haç’ından,
 Asla, ayrılmam,
 Ayrılmam, ayrılamam.
// Bereket, merhamet, 

sevgi o Haç’ta  //



Onunla çarmıha gerildim,
Yine, Onunla dirildim,
İsa’dan ayrılmam, 

ayrılmam, ayrılamam.
// Esenlik, mutluluk, 

   sevgi o haçta  //



387

Bana karşı merhametli ol Rabbim.
Düşüncemde günahlıyım ben.
// Getiririm herşeyimi sana,

Yardım elini uzat sen bana. //

Günahlarla sayısız lekelendim,
Aklanmazdı kirli yüreğim.
// Ancak eşsizdir senin sevgin
     Günahları yıkar kan lekelerin. //



388

Kim sever beni senin gibi Rab,
Kim canın’ verir benim için.
Suçumun izleri avuçlarında,
Günahlarım bağışlandı.

Kim duyar sesimi senin gibi Rab,
Kim siler benim gözyaşlarım’.
Ümidim seninle, senin elinde,
Özgürüm artık günahlardan •



389

//  Kutsal, kutsal, kutsal 
Rabbimiz  //

Tekrar :

Sen her şeyden güzelsin,
Yalnız sen, Rab, layıksın.
//  Görkem, Görkem, Görkem

Kuzu’ya  //
Tekrar :

Sen her şeyden güzelsin,
Yalnız sen, Rab, layıksın.
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    Nehir gibi huzur, 
    Dağ gibi sevgi,
    Ruhunun rüzgarı,
    Her yerde esiyor.
    Kaynak gibi sevinç,
    Şifa veren su;

// Gel Kutsal Ruh,
Ateş ile gel !  // 



391

Rab benim gücümdür,
Benim ezgimdir,
Ve O kurtuluşumdur,
Özgürlüğümdür,
O Tanrımdır.

Tekrar :

Ve ben kalbimi hazırlarım,
Ve ben kalbimi hazırlarım



Rab egemendir, sonsuzluğa dek.
Rab egemendir, sonsuzluğa dek,
O Tanrımdır.

Ya Rab, egemensin...



392

Rab’bin huzuruna girelim ve 
yürekten
Şükrederek tapınalım.
Rab’bin huzuruna girelim ve orada
O’na seslen, coşku ile.
Yüceltin, secde edin
Övgüler Rab’be sunun.
Oh ! İsa, benzersiz isim !



393

Sana güveniyorum,
Sen kayam ve gücümsün.
Ya Rab, hayatım elindedir,
Ümidim sendedir.

Seni seviyorum,
Çünkü sen, ya Rab,
Önce beni çok çok sevdin
Ve lütuf gösterdin.



394

Rab görkeminle dolarım,
Varlığın canımı tazeler.
Rab ne şaşılacak yolların !
Tüm evreni kaplar yüceliğin.
Tekrar : Bilgelik ve onur

Ve görkem sonsuzca,
Tüm kudret, büyüklük 
Ve izzet senindir,
Yalnız senin Rabbim.



Rab Ruhun üzerimdedir,
Bana kutsallığını gösterir,
Ya Rab gözlerine bakarım,
Kalbimde alevini hissederim.

Tekrar : Bilgelik ve onur
Ve görkem sonsuzca,
Tüm kudret, büyüklük 
Ve izzet senindir,
Yalnız senin Rabbim.



395

// İşlerin -  İşlerin
Ne ulu, -  Ne ulu,
Gücün, -  Gücün,
Ne yüce ! -  Ne yüce ! // 

 
Tekrar :

Yücedir işlerin, Yücedir, Rab !
Ulu ve güçlü, uludur, Rab.



// Hakimsin, -  Hakimsin,
 Daima, -  Daima,
 Güçle, -  Güçle,
 Hakimsin ! -  Hakimsin !  //

    Tekrar :

Yücedir işlerin, Yücedir, Rab !
Ulu ve güçlü, uludur, Rab.

     



// Çünkü Rab,   -  Çünkü Rab,
 Yüceliğin, -  Yüceliğin,

 Tüm yeryüzü, -  Tüm yeryüzü,
 Hamd eder ! -  Hamd eder !  //

Tekrar :

Yücedir işlerin, Yücedir, Rab !
Ulu ve güçlü, uludur, Rab.



396

Eğer halkım alçalırsa,
Alçalıp duayla,
Günahlarından dönüp
Yüzümü ararsa,

// Gökyüzünden ben işitirim 
Ve affederim,
Günahlarını affederim 
Ve şifa veririm, halkıma. //



397

// Tanrımızı yücelt, 
Ona tapınalım //

 Ayağının dibinde.

// Çünkü Tanrı kutsaldır. //
// Sen, Rabbimiz kutsalsın. //



398

Ey Efendimiz, ey Yaratan,
Uluslar ayaklanmaktalar,
Onlar için yalvarırız sana.

Çocukların olarak geliriz,
Sözünü duyurmak isteriz,
Yüreklendir, gücünü ver bize !



Kutsal Olun İsa adıyla,
Hastaları iyileştir ! 
Mucizeler yarat, elini uzat !

Kutsal Olun İsa adıyla,
Hastaları iyileştir !
Harikalar yarat, elini uzat, 

elini uzat !



399

Eğer halkım alçalırsa,
Alçalıp duayla,

Günahlarından dönüp, benim
Yüzümü ararsa.

Onları işitip, ben affederim,
Onları işitip, şifa veririm.



Tekrar :

Rab şifa ver, Baba şifa ver
Alayışımızı duy ve halkına bak
Rab şifa ver, bizi işit Rab,
Ve şifa ver, affet bizi
Ve bize şifa ver.



Rab eğiliriz, alçalarak
Duayla geliriz,
Yüzünü ararız, alçalarak
Günahtan döneriz
Baba merhametle bizi affet
Baba merhametle, gel, şifa ver.



Tekrar :

Rab şifa ver, Baba şifa ver
Alayışımızı duy ve halkına bak
Rab şifa ver, bizi işit Rab,
Ve şifa ver, affet bizi
Ve bize şifa ver.



400

// Sen en yücesin İsa,
 İsmin her şeyden üstün,

Tek tapılacak Tanrısın
Sen dünyada. //

// Yüceltiriz, Yüceltiriz,
 Yüceltiriz ismini ! //



401

// Kaldırırım ellerim’ sana,
 Överim seni İsa Mesih. //
// Yücedir, yücedir İsa,
 Yücelsin topluluğunda. //

// Hiç bir şey alamaz ki benden,
 Sendeki sonsuz sevincimi. //
// Dans ederim senin önünde,
 Dudaklarımda ezgilerle. //



402

// İsa, seni seviyorum
İsa, sana tapıyorum.  //

// Çünkü sen beni kurtardın
Yaşamın’ verdin benim için. //



403

// Bana dönün - Bana dönün
Ve kurtulun  - Ve kurtulun

   Ey dünya uçları.  //

// Çünkü tek Allah benim, 
   Başkası yok.  //



404

İstiyorum, seni Kutsal Ruh,
Çok muhtacım senin şifana,
İstiyorum, istiyorum,
İstiyorum; senin şifanı.

Hissediyorum, senin varlığını,
Gel ve gücünü bana açıkla,
Hissediyorum, hissediyorum,
Hissediyorum; senin gücünü !



405

Tek isteğim, tek aradığım;
Evinde oturmaktır, ya Rab.
Tüm günlerim, tüm yaşamım 
Seni görsün, ya Rab.



Tek isteğim, tek arzum var;
Seni görmek, seni görmek.
Beni işit, ağladığımda,
Rab yüzünü benden gizleme.
Sen kuvvetimsin, Sen kalkanımsın
Ve beni kaldırdın.



406

Senin sevgin ömürden güzeldir,
Senin sevgin ömürden güzeldir.
Dudaklarımla ve yüreğimle,
Kendimi sevgine bırakırım.
Ellerimi ben sana uzatırım,
Ve sevginden alıp doyarım.

Lay la la lay lay la la lay ...



407

Ey Allah, benim Allahım,
Tan vakti seni ararım,
Ruhum sana susamış,
Bedenim seni özler.

Mabette gözlerimi
Sana doğru çevirdim,
Kudretini ve şanını
Görmek istiyorum.



Senin sevgin yaşamdan
Çok daha iyidir,
Dudaklarım sana
Övgüler söyleyecek.

Bütün hayatım boyunca,
Sana şükredeceğim,
Rabbimin adına
Ellerimi kaldırayım.



Çünkü bana yardımcı oldun,
Kanatlarının gölgesinde,
Ben sevinçten coştum,
Ruhumla sana balandım.



408

Hissediyorum Kutsal Ruh’u,
Gel ve doldur, doldur beni, Rab,
Sevgin ile.

Susamışım varlığına,
Gel ve doldur, doldur beni Rab,
Sevgin ile.



Rab merhametin 
kalbimi temizlesin,

Sevgin ile tam doldur beni yine,
// İsterim, severim, 

senin varlığını.  //



409

Yanayım Kutsal Ateşle,
Tek bir amaç ve arzuyla.
Senin adın uğruna,
Beni tümüyle istiyorsun !

Görüyorum kutsallığını,
Bana duyduğun tutkuyu,
Karanlık içindeki beni,
Beni tümüyle benden aldın.



Tekrar :

Kutsal, kutsal, kutsal Rab,
En güçlü olan,
Ben sana hayranım,
Gözlerimi açtın,
Kralsın, beni yöneten tek Kral.



Benim tek bir tutkum var,
Alev alarak tutuşmak
Ve senin kutsal adını,
Aydınlatmak istiyorum !



Tekrar :

Kutsal, kutsal, kutsal Rab,
En güçlü olan,
Ben sana hayranım,
Gözlerimi açtın,
Kralsın, beni yöneten tek Kral.



410

Tekrar :  
// Gel Kutsal Ruh, gücün ile,

Yaşam ve sevgini, ver bize.  //

// Ruh’unun gelişini bekliyoruz //
// Ruh’unun varlığını bekliyoruz //

Tekrar :  
// Gel Kutsal Ruh, gücün ile,

Yaşam ve sevgini, ver bize.  //



// Ruh’unun sevgisini istiyoruz //
// Ruh’unun sevincini istiyoruz //

Tekrar :  
// Gel Kutsal Ruh, gücün ile,

Yaşam ve sevgini, ver bize.  //



// Ruh’unun kuvvetini istiyoruz //
// Ruh’unun hikmetini istiyoruz //

Tekrar :  
// Gel Kutsal Ruh, gücün ile,

Yaşam ve sevgini, ver bize.  //



411

Çağırırım ! Merhamet elini 
uzat bana !

Zayıfım, sevginle beni özgür kıl,
Ya Rab, Kayam, zayıfken gücümsün.
Beni kurtar Rab ! 

Ümidimsin, vaatlerin sözde kalmaz.
Benim arzum,
Seni izlemek sonsuza dek !



//  Sen iyisin, sen iyisin, 
sen iyisin bana.  //



412

Tanrımız sevgi Tanrısı,
Gökte hükmeder,
Hikmet, güç ve sevgiyle,
Tanrımız sevgidir.

Tanrımız güç Tanrısıdır,
Gökte hükmeder,
Hikmet, güç ve sevgiyle,
Tanrımız güçlüdür.



413

// Hayatım sende, Rab,
 Kuvvetim sende, Rab,
 Ümidim sende, Rab,
 Sende, ya Rab !  //

(Sende, ya Rab, sende !)



Seni överim hayatımla,
Seni överim kuvvetimle,
Bütün hayatımla, 
Bütün kuvvetimle,
 Bütün ümidim sende !



414

 Bütün dünya sevinçle,
Rab’be ilahi söyle,
O’nun önüne ezgilerle gel.
Hep birlikte 
Rab’bi alkışlarız !
Haleluya.

// De haleluya, De haleluya
Haleluya, alkışla !  //



415

 Çarmıhta öldün bizim için,
 Günahımızı kaldırdın.

Kanınla bizi temizledin.
Bugün senin önündeyiz,
doğruluğunda.



// Özgürüz, şükür olsun, 
Rab İsa’da,

Özgürüz ve zenginiz 
biz lütfunla,

Özgürüz, şükür olsun, 
seni seviyoruz,

Tanrı’nın kuzusu, 
barış prensisin  //

Şükrolsun !



416

Kalk aydınlan, ışığın geldi,
Kalk aydınlan, ışığın geldi.
Rab’bin izzeti senin üzerine doğdu,
Rab’bin izzeti senin üzerine doğdu.

Çünkü dünya ve halkları
Karanlıkla örtülecek,
Fakat senin üzerine Rab doğacak,
İzzeti senin üzerinde görünecek.



417

Tapınırım (Tapınırım) Rab İsa’ya.
Tapınırım (Tapınırım)  
Günahı kaldıran Kuzu’ya.
// Haleluya, Haleluya. //

Eğilirim (eğilirim) Rab’bin önünde.
Eğilirim (eğilirim)  
Günahı kaldıran Kuzu’ya.
// Haleluya, Haleluya. //



418

Sevgin Rab ne derin! Çektin cezamı.
Ben günahkar iken, aklandım.
Tekrar :

Yüce sevgin, fedakarlığın !
Tanrı Oğlu kurban olur.
Borcum’ öder, yerime ölür,
Bana hayat verir, bana hayat verir. 



Hor görüp sövdüler, ölen İsa’ya.
Benim için döktü kanını.
Tekrar :

Yüce sevgin, fedakarlığın !
Tanrı Oğlu kurban olur.
Borcum’ öder, yerime ölür,
Bana hayat verir, bana hayat verir.



Mesih’in sevgisi seni doldursun.
Suçtan arıtarak, diriltsin.
Tekrar :

Yüce sevgin, fedakarlığın !
Tanrı Oğlu kurban olur.
Borcum’ öder, yerime ölür,
Bana hayat verir, bana hayat verir.



419

    Mesih’in sevgisi
    Bir okyanus gibi
    Aksın bize, merhametle lütuf,
//  Mesih’in sevgisi.  //



420

//  Tanrı kalksın ! Tanrı kalksın !  //
Düşmanları dağılsın,
doğru olan sevinsin,
doğru olan sevinsin,
Tanrı zafer kazandı !



421

Göksel Baba, tapınırız,
Elleri sana yükseltiriz.
Egemenliğin övgüyle kurulur.
Halkın, kuvvetini beyan eder.

Ulu olsun gücü sonsuz olan Rab,
Sonsuzluklara dek var olan !
Ulu olsun gücü sonsuz olan Rab,
Krallığı hiç bitmez !



422

// Rab buraya geri dönmek için
Bizi getirmedi.

 Verdiği diyara sahip 
   olmamızı ister.  //

// Dev orada bulunsa da,
 Ben asla korkmam.

 Verdiği diyara sahip 
   olmamızı ister.  //



423

// Kutsal Ruh’un ateş gibi
Yakıyor tüm yüreğimi. //

// Yaksın Kutsal Ruh’un yaksın,
Dağlasın tüm benliğimi. // 

   

// Varlığım varlığınla dolsun,
Donatsın Kutsal Ruh beni. //

// Kutsal, Kutsal, Kutsal Ruh
Yak beni ! //



424

O Rabbimizdir ve gökten seslenir,
O Rab’dir !

Karanlığa buyurdu ve ışık oldu,
O Rab’dir !

Onun gibi kim var, sonsuz sınırsızdır,
O Rab’dir !

Çağrıldığında büyük güçle gelir, 
O Rab’dir !



// Gücünü göster, 
ya Rab Allah !  //

 Allah !



Ulusumuzun ümidi müjdendir, 
Sen Rabsin !

Kurtuluşları gücünle mümkündür, 
Sen Rabsin !

Para pul değil, çarmıh’ istiyoruz, 
Sen Rabsin !

Mirasımız olarak kaybolanı bul, 
Sen Rabsin !



// Gücünü gönder, 
ya Rab Allah !  //

 Allah !



425

// Kutlayın, Rabbi kutlayın,
Kutlayın, Rabbi kutlayın !  //

O dirildi, O dirildi !
Sonsuza dek yaşayacak.
İsa dirildi, O dirildi !
Kutlayacağım,
Rabbin dirilişini. •



426

Sen güçlüsün, sen kutsalsın,
Sen müthişsin, kuvvetinle.
Sen dirildin, zaferlisin,
Ezip geçtin, ölüm gücünü.

Haleluya ! Seviniyoruz !
Haleluya ! Seviniyoruz !



427

Gel sularına ve iç,
Gel sularına ve iç,
Canın sevinsin
Tanrı’nın sevgisinde,
Gel sularına ve iç.



428

// Tüm görkem, tüm övgü,
Tüm kuvvet sana !  //

Babamıza tapınırız,
İsa Mesih’i överiz.
Kutsal Ruh’u bekliyoruz,
Kutsal Ruh’u bekliyoruz,
Kutsal Ruh’u bekliyoruz,
//  Ateş ile gel !  //



429

Tekrar :

İsa, zaferini kutlarız !
İsa, sevginle coşarız !
İsa, zincirimizi çözdün,
Ölümünle yaşam bulduk.

Köle değiliz artık biz günaha,
Özgürlük için bizi azat etti İsa,
Seviniyoruz, İsa zaferine,
Hayranız senin sevgine !



Tekrar :

İsa, zaferini kutlarız !
İsa, sevginle coşarız !
İsa, zincirimizi çözdün,
Ölümünle yaşam bulduk.

Rab senin Ruhun korkumuzu siler,
İnsan artık güvenle huzuruna erer,
Sana gelince her dert erir gider,
Hayranız senin sevgine !



Tekrar :

İsa, zaferini kutlarız !
İsa, sevginle coşarız !
İsa, zincirimizi çözdün,
Ölümünle yaşam bulduk. •



430

// Korkma, Korkma !
 Yılma, Yılma !
 Rab bizimledir.  //

 Korkmayacağız,
 Yılmayacağız,
 Şeytanı yeneceğiz,
 Galip geleceğiz,
 Çünkü Tanrı bizde.



431

Rab şifa verir, Rab özgür kılar,
Tüm dünya görsün, Rab şifa verir.

Rab bizi sever Bizi kurtarır,
Tüm dünya görsün, Rab bizi sever.

Haleluya, Rab İsa’ya,
Tüm dünya görsün, Rab İsa’yı.



432

// Kutsal, kutsal, kutsal Rab
 Güç Tanrısısın
 Gök ve yer 

Görkeminle kaplıdır. //
// Hozana, Hozana
 Yücelerdekine. //



433

Kralımız, en yüce olan sen,
Rab İsa’ya yücelik ve hamtlar olsun!
Kralımız, tüm evrenin Rabbi,
O’nun lütfu tahtından halkına akar.
Gel yücelt, Tanrı’nın olunun ismini !
İzzet ver ve gel bildir Onun şanını !
Kralımız, tapının siz Ona
Rab dirildi, zafer Onun, 

Krallar Kralı !



434

 Sen görkemli bir Kralsın,
 Sen Barış Prensisin,
 Göğün ve yerin sahibisin,

doğruluk Güneşisin.

Melekler Sana eğilir,
Tapar, övgü sunar,

Çünkü yaşam veren ancak Sensin,
Sen Rab İsa Mesih’sin.



// Hozana bu Davut Oğluna,
Hozana Evrenin Kralına,
Yücelerdekine görkem,
Rab Mesih, hüküm sürmekte. //



435

Dünyamız şaşkındı, 
çıkar yolu yoktu,

Her yerde günahlar, 
diz boyu olmuştu.

Nasıl yıkardı kendini, günah dolu,
Nasıl yıkardı kendini, 

günah dolu eller !



Tanrı öyle sevdi, Oğlunu verdi.
Beytlehem, Beytlehem hazır mısın?
İsamız doğuyor, Tanrı bizimle,
Beytlehem, Beytlehem 

hazır mısın, buna?

// İyi ki doğdun İsa, 
hoşgeldin bizlere,

 İyi ki doğdun Mesih !  //



Tanrı’nın vaadince, 
kurtarıcı gelmeli;

Günahı yüklenen, halkını kurtaran.

Nasıl yıkardı kendini, günah dolu,
Nasıl yıkardı kendini, 

günah dolu eller !



Tanrı beni sevdi, 
Oğlunu verdi,

Yüreğim, yüreğim 
hazır mısın?

Kurtarıcım doğdu, 
Tanrı benimle,

Yüreğim, yüreğim 
hazır mısın, buna ?



436

Baba, eğilip sevgimizi sunarız,
İsmin yücelsin tüm dünyada !
İsmin yücelsin, İsmin yücelsin,
İsmin yücelsin tüm dünyada !

İsa, eğilip ...

Kutsal Ruh, eğilip ...



437

Tüm övgülerim sana,
Tüm görkem adına,
Sen ki her şeyi yaratan,
Yücelikler Kralısın !

Tekrar :

// Sana taparım,
Ömrümü adarım,
Önünde diz çökerim. //



En derin ihtiyaçlarıma
Ruhunla erişirsin,
Ellerimi sana kaldırıp
Merhamet içerim !

Tekrar :

// Sana taparım,
Ömrümü adarım,
Önünde diz çökerim. //



Tutsak eden zincirlerimi
Kırıp özgür kıldın,
Sonsuzlara dek adını 
Yücelteceğim !

Tekrar :

// Sana taparım,
Ömrümü adarım,
Önünde diz çökerim. //



438

Bütün gücümle seni izlerim,
Canım senin olsun !

Senin varlığında sevgi bulurum,
Sende huzur var.

// Sen harika Babamsın,
Yanında olayım !

Bana konuş ve yolunu göster,
   Senin arzun olsun ! //



439

 Çağırıyoruz, Rab, 
uyandır, uyandır bizi,

 Yüceliğin için, 
uyandır, uyandır bizi !

// Rab, işit bizi,    
Ya Rab, işit bizi !  //



440

Rab’bin görkemli 
   sesi duyulacaktır
Ve yüreğim ezgi söyleyecek.
Rab’bin dağına gelip
“O’nun gücünü gör” diyecek.

Tekrar :

// Rabbimiz ne güçlüdür ! //
Sözünün gücünde sesi duyulacak,
Rabbimiz ne güçlüdür !



Körlerin gözleri açılacak,
Sağırlar işitecek,
Sakatlar geyik gibi zıplayacak,
Dilsizler ezgi söyleyecek !

Tekrar :

// Rabbimiz ne güçlüdür ! //
Sözünün gücünde sesi duyulacak,
Rabbimiz ne güçlüdür !



441

 Rab, ismini yüceltirim,
 Seni övmekten hoşlanırım,
 Yaşamıma girdin sevindim,
 Bizi kurtarmaya geldin.

 Cennetten dünyaya gelip, 
     yol gösterdin.
 Dünyadan çarmıha, 
     cezamı çektin.



Çarmıhtan mezara, 
    mezardan göklere,
İsmini yüceltirim !



442

Karanlığın gücü yok,
Rab zaferi kazandı !
İsa bütün dünyanın Rabbi,
Sonsuza dek O egemendir,
Haleluya, O Tanrımızdır, 
Rabbimiz !



443

// Görkeminin ışığında
Tahtının önünde
Seni överiz, Rab, ilahi ile.  //

// Sen ya Rab, yaşamın kaynağısın
 Tek sende yaşarız.  //



444

Baba, Senin sevgin ne
kadar büyük ve derin!
Sensiz nasıl yaşadığımı
Anlayamam ki!

Şimdi Sen beni kurtardın,
Ben Senin çocuğun oldum,
Ve bütün yaşamımda
Seninle kalayım.



  // Seni öveceğim
  Sana tapacağım,
  Sonsuzlara dek,
  Sevgili Babam.  //



445

Yollarını öğret, gerçekte yürüyeyim.
İsteğini göster, sadık olayım.
Arınmak tek isteğim,
Hizmet etmek tek arzum !

Kalbimi lütfen tek kıl ki,
Adından korkayım !
Kalbimi lütfen tek kıl, Rab.
Başka Tanrı, başka sevgi, 
Senden başka Tanrı yok !



446

Tekrar :

// Lay la lay lay la lay...
Gel Tapınalım !  //

Sıyrıl tüm keder ve derdinden,
Ayır benliğimi senden,
Yaklaş şimdi Rab’bin önüne,
Şimdi tapınma zamanı !



Tekrar :

// Lay la lay lay la lay...
Gel Tapınalım !  //

Kaldır ellerini göklere,
Yüce Olan’a izzet ver,
Sevinçle ilahi söyle,
Şimdi tapınma zamanı !



Tekrar :

// Lay la lay lay la lay...
Gel Tapınalım !  //

Rab’bin yarattığı gün, bugün,
Dans et durma yerinde,
“Haleluya, Haleluya” de,
Şimdi tapınma zamanı !



447

// Bur’dayım, 
   ben giderim Rab.  //

 Beni gönder, 
   çünkü hazırım.

 Görkemini bildireceğim.



448

// Işık Babası, sevinirsin 
Çocuklarınla. //
Tekrar :

Her mükemmel 
Armağan 
Senden gelir,
Işık Babası.



// Işık Babası, değişmeyen,
  Sadık kalırsın.  //

Tekrar :

Her mükemmel 
Armağan 
Senden gelir,
Işık Babası. •



449

Tanrı kutsaldır - Tanrı kutsaldır,
Tanrı kutsaldır - Tanrı kutsaldır,
doğruluk ve merhamet,
Adalet, lütuf, Sadakat, egemenlik.  
Tanrı kutsaldır - Tanrı kutsaldır. 



450

Beni ziyafet evine götürdü,   
(Kadınlar eho)

Beni ziyafet evine götürdü,   
(Kadınlar eho)

Üzerimdeki bayrağı sevgi,
Üzerimdeki bayrağı sevgi.



Sevgilim benimdir ben de Onun,   
(Kadınlar eho)

Sevgilim benimdir ben de O’nun,   
(Kadınlar eho)

Üzerimdeki bayrağı sevgi,
Üzerimdeki bayrağı sevgi.



Tanrı’nın sevgisini hissediyorum,
O’nun iyiliğine inanıyorum,
O’nun lütfunu kabul ediyorum.
Sofranın yanında seviniyoruz, Rab.
Sen her şey’ yeniledin, 

hayatımıza bak !



451

İsmini yücelteceğim, topluluğunda,
Yalnız kutsal olansın,

Yücelik olsun ismine.
Gelin, lütfunda coşalım,

Yetkin sevgiyle,
Övgüler sunulsun,

Gökte ve yerde ismine.
Lay lay la la la lay



452

Tekrar :

// Temiz bir kalp yarat 
   bende, ey Allahım,
Yeni bir ruh kök 
   salsın içimde ! //

Beni kendinden uzağa atma,
Kutsal Ruh’unu benden geri alma.
Geri ver bana kurtuluş sevincimi,
İçimde güçlü bir ruh sağla.



Tekrar :

// Temiz bir kalp yarat 
   bende, ey Allahım,
Yeni bir ruh kök 
   salsın içimde ! //

Günahkarlara yolunu öğreteceğim,
Şaşıranlar sana dönecekler.
Ey, ya Rab, aç dudaklarımı,
Azım sana övgüler duyursun.



Tekrar :

// Temiz bir kalp yarat 
   bende, ey Allahım,
Yeni bir ruh kök 
   salsın içimde ! //



458

Avlularına al beni,
Ve kutsal yere...
Tunç sunağa kadar...
Çehreni görmek isterim.

İlahi söyleyen kahinin,
Kalabalığın ötesine...
doğruluğa susadım,
Bir tek yerde bulunur.



En kutsal yere al beni,
Kuzunun kanı sayesinde.
En kutsal yere al beni,
Kor ile... arındır, bur’dayım. •



460

// İsa Mesih, 
Tanrı’nın Oğlu,
Yaşam kaynağı. //

// Senin ismine 
ellerim’ Kaldırırım,
Ve tüm yüreğimle,

 Sana taparım  //



465

Yalnız Sen, ya Rab
Kalbimi tatmin edebilirsin
Hiç bir şey alamaz
Sana yaklaşmanın yerini

Tekrar :

// Yalnız Sen, özlemimi bilirsin
Yalnız Sen, beni yenilersin
Yalnız Sen, kalbimi güldürürsün
Yalnız Sen, çağrımı duyarsın. //



Seni severim
   Gel, doldur kalbimdeki özlemi
Doldur, beni ne olur
   Sevgini yaşayayım içimde.

Tekrar :

// Yalnız Sen, özlemimi bilirsin
Yalnız Sen, beni yenilersin
Yalnız Sen, kalbimi güldürürsün
Yalnız Sen, çağrımı duyarsın. //



467

Uzun yıllar yüreğimde
Sevinç, sevgi aradım ben.

// Kerelerce seni sordum,
Aradım hep seni durdum. //

Uzun yıllar hep istedim
Seni sende tanıyayım.

// Ben sevgini yüreğimde,
Seni bende yaşayayım. //



Evet, şimdi seni buldum
Senin ile doluverdim.

// Ben sendeyim, sen de bende,
Herkes görsün seni bende. //

Bağışlarken, hem severken
Hoşgörüyle davranırken,

// Senin gibi düşünürken,
Herkes bende seni görsün. //



Tüm yaşamım sende olsun
Herkes bende seni görsün.

// Elem, acı olsa bile,
Herkes bende seni görsün. //



480

Tekrar :

Doğruluk, huzur, 
Sevinç Kutsal Ruh’ta.
Doğruluk, huzur, 
Sevinç Kutsal Ruh’ta,
İşte egemenlik budur !

 



Tanrı’nın Egemenliğine 
katılmak ister misiniz?
Tanrı’nın Egemenliğine, 
haydi herkes gelsin !

Tekrar :

Doğruluk, huzur, sevinç Kutsal Ruhta
Doğruluk, huzur, sevinç Kutsal Ruhta
İşte egemenlik budur !



Egemenlikte sevgi var, 
o kadar çok sevgi var,
Egemenlikte sevgi var, 
haydi herkes gelsin !

Tekrar :

Doğruluk, huzur, sevinç Kutsal Ruhta
Doğruluk, huzur, sevinç Kutsal Ruhta
İşte egemenlik budur !



Egemenlikte sevinç var, 
o kadar çok sevinç var,
Egemenlikte sevinç var, 
haydi herkes gelsin !

Tekrar :

Doğruluk, huzur, sevinç Kutsal Ruhta
Doğruluk, huzur, sevinç Kutsal Ruhta
İşte egemenlik budur !



484

Gel şimdi yücelt Rab'bi, 
Gel şimdi yücelt Rab'bi, 
Dünyada Tanrı ve Kral O'dur!
  Haleluya, Haleluya, 
  Haleluya, Haleluya, 
  Haleluya, Haleluya! 

2. Gel şimdi hamdet O'na.
3. Gel şimdi sevin O'nda.
4. Gel şimdi tapın O'na.



485

İsa, göğsün altın kuşakla kuşanmış,
Saçların karlar gibi bembeyaz,
Giysilerin ayağına uzanmış,
Başın ak yapağı gibi bembeyaz! 
Bembeyaz!



Rab gözlerin alev alev yanan ateş,
Yüzün kuvvetle parlayan güneş,
Sesin gürül gürül akan sular,
Ayakların kor gibi parlak tunç! 
Parlak tunç!



Ölmüştün ama dirildin Sen,
Hem de sonsuza dek dirisin!
Ölümün anahtarı Sendedir,
Ölüler diyarı yetkindedir!
İlk ve son Sensin korkmayız biz,
Bir kandillik gibi sağ elindeyiz! 
Elindeyiz !



487

// Yeni bir ilahi söyle, 
Bütün dünya Rabbi övsün,
Yeni bir ilahi söyle, 
Bütün dünya Rabbi görsün.  //

Rab iyidir ve hamde layıktır,
Rab büyüktür ve hamde layıktır •



488

// Hamdedelim zafer sesiyle,
Rabbimiz hamde layıktır.  //

Tekrar :

Haleluya, 
Tanrı hamde layıktır

Haleluya, 
Rabbimiz hamde layıktır.



// Gerçekte Ruh’ta tapınalım,
Rabbimiz hamde layıktır.  //

Tekrar :

Haleluya, 
Tanrı hamde layıktır

Haleluya, 
Rabbimiz hamde layıktır. •



495

// Cennet güvercini dön, bana gel!
Yüreğimden Seni söküp atan
Sana acı veren günahımdan
Artık nefret ediyorum. //

// Gel bana Rab İsa, 
kalbimi açtım Sana. //

// İsmine hamdederim, Baba. //
Gel bana !



498

Görkemini bıraktın benim için,
Dünyamıza indin sen alçalarak
Kurtuluşu getirdin.

Hayatıma sen girdin,
Beni sen değiştirdin,
Sonsuz yaşamı verdin, Rab İsam.
Hayatıma sen girdin,
Beni sen değiştirdin,
Sonsuz yaşamı verdin, Rab İsam .



500

Acım, gamım, derdim çok oldu 
benim.
// Nerelere gideyim, derman 
isteyim ? //

Yum sen gözlerini, kaldır ellerini.
// Bağır, söyle derdini, işitecem. //

Kuvvetimi duydunuz, çok 
sevindiniz.
// Ben de çok seviniyom, hani 



benim oldunuz. //
Siz benim oldunuz, çok 

seviniyorum. 
// Her bir derdinize derman 
oluyorum. //

Sokak sokak beni itip süzdüler.
// Önüme gelen beni vurup 
dövdüler. //

Yetişebilenler bana tükürdüler.



// Önüme gelenlere boyun eydim 
ben. //

Korkma, yavrum, dayan. Dayan 
çilene.
// Böyle çile, yavrum, vermem ben
size. //
501

// Acıma sevinç katar İsa.
Derdime derman verir Allah. //

// Uzaktan seyretme, kardeş,



Al sonsuz hayatı, kardeş. //
// Bitki günü günahlılar

doğru yoldan ayrılanlar, //
// doğrular Allahlan yaşar,

Kötülerin yolu yok olur. //
// Bugün Allahın sözünü

İman ile kabul edin. //
// Allahın diri sözüdür. 
 Gece gündüz dua edin. //



// Ne kıymetli kutsal pınar,
 Orada benim Mesihim yaşar. //
// Bu sözlerden sevinç duyan

Günahlarından kurtulur. //
// Kötülerle yürümeyin,

Günah yolunda durmayьn,
// Alaycılarla oturmayın,

Allahın yolunda olun. //
502

Aldanma sen bu dünyaya



Onun güzelliğine
// Onun güzelliği, çok azdır

O da Şeytandandır. //
Döndürme yüzünü benden,
Kendini bana brak.
// İnançla sen beni bekle,

Bir gün gelecem ben. //
Ey Rabbim, 
   Babacığım benim,



Gel Rabbim Allahım,
// Gel sen doldur yüreyimi

Senin sevincinle. //
Ben çok günahlıydım, Babam.
Ben çok hasta idım.
// İsa Rabbim beni buldu,

Derdimi defetti. //



503 

Allah, beni işitesin sen.
Acılarımı görüyorsun.
// Bağırıp aalıyorum sana ben.

İlaçlayasın sen beni. //
Dayan, yavrum, çilene,
Ben girecem yüreyine.
// Kalbini yıkayacam, yavrum,

Benim temiz kanımla. //
Yaralarım acıyor benim.



Ciyerlerim sızlıyor benim.
// Sade sana bağırıyorum ben,

Mehlem sen veresen bana. //
Sayamdan ayrılma benim.
Sürümden ayrılma benim.
// Ben seni görüyorum, yavrum.

Ben seni ilaçlayacam. //
Karanlıktan çıkardım seni.
Çileden kurtardım ben seni.



// Şimdi benim adımdan, yavrum,
Köy kasaba isteyim gezesin. //

504

Allah benim yoldaşım, canım, 
yoldaşım.
Ona inanmışım teslim olmuşum.



Tekrar : // Onu aradım mı, Allah 
benimle.

    Ona her bir acımı veriyorum 
ben. //
Allah senden istiyor senin kalbini.
Onunla olasın cenette bile.
Eger işkilenirsen onun sesinden,
Oku Tanrı sözünü, iman bulursun.
Ey genç, iste Allahtan cennet 



nurunu.
Allah sana verecek gökten açıklık.
Ey genç, iste Allahtan sana 
yaklaşsın.
Ömrünün günlerinde seni kullansın.

505

Allah benim muallimimsin. 
Ardından gideyim.
Ey kuvvetli kurtağıcı,



Her vakıt benimle ol.
Ver sabrından bol bol bana,
Ve Allah sevincinden.
Ben kardeşleri sevinçle
Her vakıt karşılarım.
Her bir günün çekisinde 
Ver bana niymetini.
Senin için yaşayayım,
Senin için öleyim.



Ne vakıt orda oturacam,
Görünmeyen kasabada ?
O sevinçli mualimimsin,
Ver bana niymetinden.
Ben İsa’ya dayanıyom, 
Hizmet edecem ona.
O benim için yol açtı.
Yürütsün Allahıma.
506

// Ah, Rabbimiz, bizim için haca 



gerildin.
Günahlarımız için kanını 

döktün  //
// Yıka beni, Rab İsam, senin 
kanınla

Seninle olayım ben her daima  //

Tekrar: // Gördüm, gördüm, 
gördüm, gördüm,



Kurtluşumu gördüm.
 Bir kuş gibi sana uçtum,

Saalam bir kayaya kondum  //

// İsa geldi mi, yeryüzüne sen hazır
mısın ?

İman et sen Allahına, seni O 
alsın  //
// Yıka beni, Rab İsam, senin 



kanınla
Seninle olayım ben her daima  //

507

// Allah geldiyi gibi,
 Hava kararacak,
 Hava kararacak.

Kızanlar aalayacak. //
Tekrar: 
Allahımız İsa,
Kanını sen döktün,



  Kanını sen döktün,
     Bütün dünya için.
// Allah geldiyi gibi,

Ateş brakacak,
Ateş brakacak,
İmansızlar yanacak. //

// Allah geldiyi gibi,
Hava kararacak,
Hava kararacak,



İnançları alacak. //

508

// Allaha diz çöktüm,
Aalayıp, yalvardım.//

// Çocuğumu kaldırdın.
Ona kuvvet sen verdin. //

Tekrar: 
// Şükür sana, Allahım.

Duamı işittin.



Çocuğumu kaldırdın.
Ona kuvvet sen verdin. //

// Her yeri gezecem,
İsmini övecem.
Türküler sana söylecem.
Rabbimi övecem. //

// İnanın kardaşlar,
İnanın kızkardaşlar!
Rabbimiz tezde gelecek,



Bizi burdan alacak. //
509

Allahtan gelene 
Kaldır ellerini.

// Kaldır ellerini sen, 
“Şükür amin” de. //
O, zengin kullarım, 
Bakmazlar yüzüme.

// Şeytan almış onları. 
Tamahlan öldürür. //



Şu yalancı dünya 
Tamahlan hiç bitmez.

// Hem veriyor, hem alьyor, 
Küleye döndürür. //
Brak sen bu dünyayı, 
Gel artık yoluma.

// Yıkan diri suyumla; 
Benim kanımla. //
Döndürme yüzünü. 



Çok pişman olacan.
// Benim zenginimden 

Vereyim sana. //
Uçma sen taşımdan, 
Konma kuru dala.

// Kuru, kuru yerlerde 
Çıplak kalacan. //
Överim ben sizi, 
Seviyorum sizi.



// Ne verirsen elinle, 
Gelir seninle. //

510

Tekrar: 
Allahım, güzelsin,
Bu dünyaya gelecen.
// Al bizi, Allahım,
   Biz cennette olalım. //
Kuvvetsin, Allahım, 
kuvvetini duyduk biz.



// Gel, İsa, yanıma. 
Yıka bizi kanınla. //

Kanını döktün sen, 
günahlarımız için.
// Pakla bizi, Mesihim, 

O diri kanınla sen! //
Üzüldüm yürekten, 
İsa Rabbiciğime ben.
// Korusun günahtan. 



Sade ona yalvaralım. //
511

Allahım da bana
Sen izin ettin.
Bastım senin evine,
Şifaladın beni.
Gayretli Babam ! 
Açtın yüreyimin kilidini. 
Cennetini gösterdin,
Yaşam suyundan içtim.



Gördüm, gördüm, gördüm, 
Cennetini gördüm,
Bir kuş gibi sana uçtum,
Saalam bir kayaya kondum. 
Allah ilaçladı beni, 
İlaçladı beni. Şimdi.
‘Yavrum, sürümdesin.’ dedi, 
‘Sürümdesin.’, dedi.
512

// Allahım nerdesin ?



Aç gözlerini,
Allahım, inansınlar,
Görsünler, Allahım. //

Tekrar:
Rab İsam, 
Şükürler sana.
Rab İsam, 
Kanını döktün.
Rab İsam, 



Bizim için sen öldün.
// Yaşlarımla, Rab İsam,

Ayaklarını yıkadım.
Saçlarımla, Rab İsam,
Sildim ben onları. //

// İnanın, siz kardaşlar,
İnanın, kızkardaşlar !
İsa tezde gelecek,
Bizi burdan alacak. //



513

Allahım, sana yalvariyom,
Beni sen af edesen.
Beni sen temizleyesen,
Günahımı sen affet.

Tekrar:
Olamaz, olamaz, seni unutayım.
Allah, Allah, tatlı Babam.
// Şükür sana Allah, Aleluya.

 Şükür sana Allah, Allah, 



Allah, Aleluya. //
Ellerimi kaldırıyom,
Senden, Allah, bekliyorum,
Senden şifa bekliyruom,
Senden, Allah, istiyorum.
Sen kanınla yıka bizi,
Günahları bize affet.
Allah, Allah bizi tez al
Sen ebedi hayatına.



514

// Allahım, sensiz olamam, sensin 
benim hayatım. //

// Olamam, olamam sensiz.
Sensin benim hayatım. //

Her nereye de gitsem, sensin 
benim hayatım.
// Sensiz yaşamak bana yok, 
ömrüm karanlık olur. //

Allahım, seni beklerim. Seninle 



bile olayım.
// Sana kavuşan canlar muradına 
erecekler. //

Allahım, sensin güneşim. Her 
sönmüş canı ısıtan.
// Beni de, beni aydınlattın, 
ömrüme aydınlık saçtın. //

Yabancı oldum dünyada. İsmim 
yazılı cennette.



// Yetiş Babam, yetiş Babam! 
Kurtar beni bu dünyadan! //

Haykırıyorum ben sana, işit benim
sesinmi.
// Senin merhametli elin açsın 
benim kalbimi.//
515

// Allahın yoluna güveniyom,
İsadan bekliyom. //
Tekrar:     



// Fakirlere, 
hasta olanlara
Allahım sen geldin. //
// Sen açtın gözleri-
     mizi Allah,
Görelim dünyayı.//
// Çok üzgünüz biz, Allah.
Ver izin anlatayım.//
// Bizim günahlarımız için,



Mesihim, sen öldün.//
// Sen kurtardın bizi Allah,
Karanlık dünyadan.//
516

Anan seni Ruhtan doğurdu,
Yasla içine koydu.
Köyden köye sen gezdin,
Bizim için sen çektin. 
Tekrar:

O İsa, o İsa 



ruhtansın sen
 Ruhunla, kuvvetinle

Şifaladın bizi sen. 
Gece gündüz ben yalvardım,
Göz yaşlarımı döktüm.
Günahımı sen af ettin
Bana mutlu gün verdin. 
İsa Rabbim, İsa Rabbim,
Kan döktün bizim için



Sen Şeytandan bizi aldın,
Bize sevinç sen verdin. 

517 

Arıyom tüm daaları, 
Yardım nerden gelecek ?
Tek Rab İsa Mesih  
// Sana yardım edecek. //
Senin için uyumaz, 
Senin için dua eder,
Seni aramaktadır, 



// Seni kurtarmak ister. //
İsam sana hizmet ederim, 
Yaşamımı sana veriyom.
Seni canımdan çok seviyom, 
// Ne tatlı İsa ismin. //
Rabbim öldü benim için, 
Benim günahlarım için.
Kan ter döktü bütün gece, 
// Acı ölüme dayandı. //



518

// Bak bu dünya, ne dünya
 Çok aldattı, oynattı.
 Çok aldattı, oynattı.
 İstediyi gibi yaptı. //
// Allahım beni buldu,

Beni elimden tuttu.
‘Bu yoldan gitme.’ dedi.
‘Ne için yanacan.’ dedi. //



// Vakıt yoktur, yavrular.
Kuvvetimi brakacam.
Birer birer tutacam.
Hepinizi alacam. //

// Dünyayı kurtaracam.
Sonra par par yakacam.
İnsanları alacam.
Göklere uçuracam. //

// İnanmadık insanlar,



Bunu hepsi görecek.
Gözleri yukarıda kalacak,

 Boynu bükük olacak. //

519

Bakın şu karşıki haca,
Kurtarıcımız gerili.

// İki katil ortasında 
Rabbimizi gerdiler. //
Dövdüler orda onu,



Hepsi tükürdü ona.
// Benim için, senin için,

Kanını haçta döktü. //
Ellerinden, dizlerinden
Mıhladılar enserle.

// Oklan vurdular Rabbimi
Böründen deldiler. //
Bakın hacına onun.
Günahsız kanını döktü.



// Benim için, senin için
Acılara dayandı. //
Biz ne verdik Rabbimize ?
Onun verdiyi sevgidir. 

// Bizden bir şey isteniyor : 
Yüreğimizi verelim. //

520

Bekliyoz İsa’yı ,
Tezde gelecek.
Alsın bizi burdan, 



Yukarı, göklere.
Tekrar:
Yolum bitiyor
Cennette, cennette.
Sevinçle karşında olacam,
Ruhumla seni övecem,
Sen canımı kurtardın.
Merhamet, sevinçle
Seni Rab, arıyom.



Her vakıt çok yakın,
Sana ben olayım.
Rabbim İsa gelince
Ben kurtulacayım.
Yalvarıyom İsa’ya,
Yolunda tut beni.
521

Bekliyorum İsa’yı,
O tezde gelecek.
Alacak bizi burdan, O’nun yanına.



Tekrar:
Göklerde duran 
   Allahın,
Adı İsa Mesihtir.
Ona iman eden
Kurtuluş bulur.

Tanrı kuzusu, sensin,
Allahım sensin.
Benim kurtarıcım, 



Ey, Allahım benim.
Sevinç veren, 
tek sensin,
Allhım benim.
Söz vermişim sana, 
Seninle olayım.

Gökte duran tek sensin,
Seninle olayım.



Sevinç veren sensin, 
Ey, Tanrı kuzusu.

Beni brakmayan sensin.
Seninle olayım.
Brakma beni Allahım, sevgili 
Babacım.

Haleluya, Haleluya



Tanrı kuzusu.
Allahım benim odur,
İsa Mesihtir.
522

Bekliyom seni, Allahım,
Sen gelesen, bizi alasan.

// Sade sana ben çalışayım.
Çünkü seni çok seviyom. //

İsa, seni büyük sevinçle



İşçilerin bekliyor.
// Onun için dua ediyoz.

Daha çabık sen gelesen. //

Biz, Allahım, sana işliyoz.
Ve ismini övüyoz.

// Her zaman dua ediyoz, 
Daha çabık sen gelesen. //



Biz, Allahım, seni seviyoz.
Sen de bizi çok seviyon.

// Onun için dua ediyoz,
Geldiyin zaman bizi alasan. //

523

1. Ben biliyom alacan Rabbin bizi 
yanına.
        Tekrar: 

// Şükür Rab Babama, şükür 



Ruhuna. //
2. Nasıl açacayız biz cennet 
kapılarını.
3. İnançlara sen bağışla, hastaları 
ilaçla.
4. Nasıl kurtulalım biz Şeytanın 
ellerinden ?
5. Beyaz taş verdim ben sana, 
Mesih İsa adıyla. 



6. Beyaz gömlek verdim sana, al 
sen onu, giy onu.
524

Ben bir garip yolcuydum, 
Yollarımı bilmezdim.
İsa beni af etti, 
Bana yolunu gösterdi.
Gel evladım yanıma, 
Yüreyini ver bana.
Sana şifa verecem, 



Sana cennet eyleyecem.
Senin için evladım, 
Gece gündüz yalvardım.
İnan, yavrum, İsa’ya. 
Odur seni kurtaran.
Çözdüm seni, ey yavrum, 
Kör Şeytanın elinden.
Bundan sonra, evladım, 
Sevin İsa adıyla.



525

Ben bir melek olacam,
Rabbin yanına çıkacam.
Elimde gitara ile,
Alnımda sırma ile.
Orada ayakta orda duracam,
Hiç de yorulmayacam.
Bülbül gibi ötecem,
İlahi söyleyecem.
Günah sahibi olmayacam.



Ölümden kurtulacam.
Bülbül gibi ötecem,
İlahi söyleyecem.
Temiz bir kalple olacayım.
Sonsuzlarca yaşayacayım.
Gözyaşlarımı Rab silecek.
Göklerde olacayım.
Göklerde yaşayacayım.
İsa ile olacayım.



Bülbül gibi öteceyim.
Ne de yorulmayacam.
526

// Ben seni çok sevdim.
Senin yoluna çektim.
Sen bana yardım et,
Sana güveniyom ben. //

Tekrar:
Haleluya sana. 
Haleluya sana.



Şükür, şükür 
İsa Mesih’e.
// Büyük derdim var benim.

Sen bilirsin, Allahım.
Sen bana yardım et.
Sana güveniyom ben. //

527

// Ben senin aklınla 
   yürüyom, İsa.
Ben senin aklınla 



   görüyom, İsa.
Ben senin aklınla 
   yaşayayım, İsa.
Ver Rabbim, ver. //

// Diri suyunla 
   suladın sen beni.
Vergilerinle 
   geldin sen bana.
İncilinle doyurdun 



   beni, İsa.
Ver Rabbim, ver. //

// Sen benim aklım 
   oldun, İsa.
Sen benim fikrimde 
   oldun, İsa.
Sen benim hayatım 
   oldun, İsa.
Ver Rabbim, ver. //



// Geceleri sen koru 
   beni, İsa.
Gündüzleyin sen ol 
   benimle, İsa.
Sevindir her vakıt 
   sen beni, İsa.
Ver Rabbim, ver. //

// Ver bana sabırını 
   sen, İsa.



Tut beni imanda 
   sen, İsa.
Bul bizi duada 
   sen, İsa.
Ver Rabbim, ver. //

528

Ben her zaman sizinleyim,
Dayanın sona kadar.
Ben gelecem bu dünyaya,
Sizi alayım. 



Beyaz kaftan giyeceniz,
Size söz veriyorum,
Yol, hakikat ve hayatım,
Tanrı Mesih’im. 
Benim sevgim kenarsızdır.
Seviyom sizi candan.
Ben gelecem bu dünyaya,
Sizi alayım. 
Ben’im Alfa ve Omega.



Ben dünyayı yakacam.
İnanın, siz ölmeceniz.
Ben’im Mesih’im.  

529

Bende yok altın, bende yok 
gümüş,

Ama var hakkım evlat olayım.
İsa tanrımsım benim sevincim

 Niçin her zaman ben seninim. 
Ben bir yalnızım, hem saygısızım,



Ama var hakkım ‘Baba’ diyeyim.
İsa tanrımsın benim sevincim
Niçin her zaman ben seninim. 
Sana teslimim, Rab kurtarıcım.
Çünkü var hakkım senin olayım.
Bu yeryüzünde, hem de göklerde
Vermişsin izin, senin oldum. 
Canım söylüyor bu mutlulukla
O beni buldu, Haleluya.



O sayasına beni koyuyor
O sevincini bana verdi. 

530

// Beni seversen, beni istersen, //
// Benim olasın, benim olasın

Sevinçle beklerim. //
// Kalbine bir baktım,

Ne kadar kararmış. //
// Benim olasın, beni bulasın,

Aydınlatacam. //



// Günahlarına af
İstedin mi sen ? //

// Günahlarına af istedin mi ?
Ben verecem. //

// O, İsa Mesih’im,
Seninle olayım. //

// Senin olayım, seni bulayım,
Cennete gireyim. //

// Beni seversen,



Beni istersen, //
// Benim olasın, beni bulasın,

Cennete girecen. //

531

Benim için sen sevinçsin,
Sevinçsin benim canıma.

Tekrar:  
// Seviyom seni, İsa Mesih’im,



 Seviyom seni candan 
yürekten. //

Deyerli kanını döktün sen bana.
Serbest olsun benim canım.

Senin ölümünle hayat geldi.
Senin isminle barış oldu.



532

// Biliyom İsa diridir,  
 Kurtuluşum geliyor. //

Tekrar:

İsa diri, diridir O, 
Biz eminiz buna. 
// Gözlerimiz görecek 

İsa’nın yüzünü. //



// Sade İsa’nın kanıyla 
Günahtan kurtulacayız. //

Tekrar:

İsa diri, diridir O, 
Biz eminiz buna. 
// Gözlerimiz görecek 

İsa’nın yüzünü. //



// Bugün var bir açık kapı, 
Bana, sana  ve herkese. //

Tekrar:

İsa diri, diridir O, 
Biz eminiz buna. 
// Gözlerimiz görecek 

İsa’nın yüzünü. //



// İsa, Mesih, Allahım, 
Sana güveniyom ben. //

Tekrar:

İsa diri, diridir O, 
Biz eminiz buna. 
// Gözlerimiz görecek 

İsa’nın yüzünü. //



533

Bir gün gelecen, 
Bizi alacan.
O zaman bitecek 
Her bir kahrımız.

Tekrar:
İsa Mesih, 
İsmidir Onun, 
Bizim Rabbimiz, 



Kurtarıcımız.

Dua edin siz, 
Benim kullarım,
Babanız verecek 
Size karşılık.

Ağla, ağla, yavrum, 
Günahlarına,



Rabbimiz kanıyla, 
Siler günahı.



534 

Bir kuş gibi söyleyim türküleri,
Bir kuş gibi isterim uçayım.

// Uçayım uzaklara genişliye. 
İsa Mesihi vaz edeyim. //
Onunla istiyom yüzleşeyim
Ah, nasıl, söyle, ne zaman.

// Yüreymnde avur sıkıntı var. 
 İstiyorum, Ona anlatayım. //

Acab, kurtarıcım duyuyor mu,



Bu dakka nasıl eziyetteyim.
// Canımda saklıları açıyor  

Bilirim bunu, kesin bilirim. //
Onun için, ey canım, Rab önünde
Dizlerinin üstünde durasan.

// Göresen kendi saklı işlerini 
Seninle İsa paylaşacak. //
Sevincimi Rab dakkada verecek,
Avurluğu da benden alacak.



// Yüreyim de sevinçle coşacak
Şükürler, şükürler Rabbime. //

535

Tekrar:  
// Biriciksin, İsa Mesih.
   Allahın Oğlu sensin.
   Bizim günahlarımız için,
   Gerildin sen çarmıha. //

// İsa Rabbim, sen bizi kurtar,



   Şu yalancı dünyadan,
   Bizi senin ismin için,
   Çok kötü görüyorlar. //

// Tezlerde gel, İsa Mesih,
   Yavrularını al sen.
   Sen bilirsin, ey Allahım,
   Bizim kalplerimizi. //



// Allah, nerde ben gezersem
   Hep seni düşünüyom.
   Benim aklım hep sendedir,
   Sözlerini düşünüyom. //

536

// Brakma beni yalnız sen.
   Sana güveniyom ben.//

Tekrar: 



// Rabbim, Rabbim, 
   Rabbim’de kurtuluş.//

// Gece gündüz bağırıyom,
   Senden, Allahım, bekliyom.//

// Ellerimi kaldırıyom,
   Ben sana yalvarıyom.//



// Sana avuç açanlar,
   Cenneti alajaklar.//

// İsam seni seviyom, 
   Senden imdat bekliyom.//



537

Tekrar:
Bu gece, Allahım 
Bana söylüyor,
Söylüyor, hem aalıyor, 
Gözlerime bakıyor.
Sen, evladım, sen beni
Unuttun, bu dünyaya sen daldın.
Ben ne yaptım, sen beni istemiyon ?
Senin için çektim, sendnen için 



öldüm.
İşit beni, Allah! Ben sensiz olamam.
Ve ben öldüm mü, seninle olayım.



538

Bu dünyaya geldim, sizi kurtarayım.
Çok sevdim ben sizi, bana 
inanasanız.

Tekrar: 
Bu dünyada dayandım sizin için 
ben.
Bu yerlerde dayandım, size 
yaşamak olsun.



Karanlık dünyadır, bensiz 
yavrularım.
Yalvarın her daima, sevinçle 
dolasınız.

Tükürdüler bana, güldüler bana.
Hırsız gibi gerdiler, sizin için 
dayandım.



İnanın, inanın; candan iman edin.
İsteyin, verecem; candan verecem. 
539

// Bu yeryüzünde 
Nereye gideyim,
Şarkı söyleyim, 
Allahı arayım? //
Tekrar:  
// A  a  a, Rabbim sevgilim,



 A  a  a, Rabbim kuvvetli,
A  a  a, Aleluya. //

// Bizi çok sevdi, İsa Rabbim,
Haca teslim bize oldu. //

// İsa Mesih’te benim şifam,
Odur bana gökte çoban. //

// Gel, Rabbim İsa, al bizi sen,
Rahatına götür bizi. //

540

Büyük kuvvet var sende,



Benim Allahım.
Kuvvetle gelecen sen,
Bizi alasın.

Tekrar:
Allahım, Allahım
Seni seviyom.
Ne vakıt da gelecen sen,
Bile olayım.



Büyük çekiler var
Şu düyamızda.
Ne zaman gelecen, İsa,
Bizi alasın ?

Ben gelecem, yavrum.
Alacam sizi.
Götüreyim sizi 



Benim yanıma.
541

Büyük sevinç bildirdin bize,
Orda hacinda.
Günahsız kanınla ödedin
Günahlarımızı.
Hatırlıyom, hani gezerdim,
Gezerdim Allahsız.
Ne vakıt giderdim zindana.
Batardım günahlara.



Affettin  sen günahlarım,
Biliyom ben, İsa.
Seviyom seni, Allahım.
İstiyom, senin olayım.
Biricik umudumsun sen, 
Benim yüreyimde.
Sana bağırıyom gece gündüz,
Uzadiyom ellerimi.
Veriyom yüreyimi, İsa,



Bağışlıyom sana onu.
Senin güzel göklerine.
Uçayım kenarsız.
Sığırma senin sevinç-

liğinden.
Hizmet edeyim sana.
Senin sevgili yavrunum,
Kaybolmiş kuzunum.
Bilinmez, Allahım,



Senin o yüce yolların.
Kenarsız günahlılara
Senin merhametin.
Yürüttür beni, Allahım,
Senin aydınlık yolunda.
Kenara kadar dayanayım,
Seninle olayım.
542

// Bütün dünyada insanlar, 
Allahı bekliyorlar.



 Allahı bekliyorlar, 
İman etsinler. //

Tekrar:   //
Şükür, şükür ona,
Şükür, şükür ona,
Şükür, şükür Allaha,
İsa Mesihe. //



// İsa Mesih geldi, 
Onu oklan vurdular,
Onu oklan vurdular, 
Kanını döktüler. //

// Lüzgyarlar esecek, 
İsa mesih gelecek,

 İnsanlar titreyecek, 
Dua edecek. //



543

Vazgeç dünya, bitmez dünya.
Çıkın, bakın kimler geliyor.
Mesih İsa - o geliyor.
Melekler ile o geliyor.
Otur, affettir günahını.
Yine geliyorum, ey yavrum.
Dünya bitkisi olacak.
İnanlıları toplayacak.
Sayamdan kaçma sen, ey yavrum. 



Gel yanıma, bile olalım.
Affet benim günahlarımı.
Gel, Allahım, sen yanıma.
Benden iste sonsuz yaşamı.
Kanımı döktüm ben, ey yavrum.
Her dakka, her saat, ey yavrum 
Otur, affettir günahını.
Ama gene günah işleme,
Şeytana yer vermeyin. 



Çok az günler kalıyr, yavrum, 
Geliyorum artık, ey yavrum.  

544

Vaz geçtim ben dünyadan,
Çünkü beni Mesih buldu.
O beni çok seviyor,
Benim için can veriyor.

// Bizim için sen dövüldün,
 Bizim için sen ezildin,



 Bizim için kan döktün,
 Biz yaşayalım diye. //

Sen Mesihsin, sen yücesin,
Kutsal olan, yine Rabsın.
Kurtarıcım Mesih İsa,
Tapınırız sade sana.

// Bizim için ölen sensin,
 Bizim için kıyam ettin.



Seninle olalım diye
Ebedler ebedince. //

545

Ver, Allahım, iman, durayım 
yıllarınca,
Gezeyim yollarında, senin için 
öleyim.
Tekrar: A  a  a - senin için çekeyim.
 A  a  a - senin için öleyim.



Bütün günde geziyoz, seni 
düşünmüyoruz.
Hepimizi affet, sen mubarekle.
Nereye biz gidiyoz, ateş 
ardımızdadır,
Ya Rabbim, bunu ver, davranmasın.
O İsa, Rabbim, sen bizi metediyon.
Sade sen bizi anliyon, 
düşüncelerimizi.



547

Vur kapımı açacayım,
Vur kapımı açacam ben.

// Ondan sonra al beni yüreyine,
 Yardımcı ben olayım sana. //

Şeytan aldı da gitti,
İnançlıktan yok etti.

// Kayboldu benim koyunlarım,
 Yoktur artık benim sayamda. //



Yine aktı benim kanlarım,
Açıldı yaralarım.

// Gelin, gelin benim evine
 Şifanızı vereyim size. //

Yine aktı göz yaşlarım,
Derya, deniz oldu size.

// Sizden için babamdan ben



  Diler iken, ey yavrularım. //

Bağırın, bağırın gökte olana,
Gökte olan Mesihe.

// Cennetine O davet eder 
 İman eden kullarını. //
546

// Verdin bana kurtuluş,
Ebedi hayatını.
Esenlik yüreyime geldi.



Yüceltelim İsa’yı. //

Tekrar:
Mesih’im, Mesih’im,

 Kahrımı sen al benim.
Mesih’im, Mesih’im,
Dertlerimi sen doğrult.

// Saalam inanç yap beni.



Bu bedende günah yapmayım.
Kızgınlık, sövmek olmasın.
İşleyesin her gün benimle.//

// İsa’nın sevgisinden ver,
Seveyim kardeşlerimi.
Olalım hepsimiz beraber.
Onun yolunda yürüyelim. //



548

Gezerim, Allahım, 
Gezerim yalnız,
Sorarım kendi kendime, 
Niye yalnızım.

Tekrar :
Brakma beni, Allahım, 
Yalnız gezeyim.
Bu dünyada, Allahım, 



Sensiz olamam.

Büyük derdim var, benim. 
Kimse bilmiyor.
Sen bilirsin, Allahım, 
Seni unutmam.

Sana yalvarıyom, 
Sana söylüyom.



Kanınla yıka beni, 
Sen aç kalbimi.

Sana hamd ediyorum, 
Kurtardın beni.
Şükürler olsun sana, 
Brakmadın beni.
549

// Gel Allah, sor bana,
Sen açasan kalbimi.



Olamam sensiz, Allah,
Böyle ben üzgünüm. //

Tekrar: 
 // Hem ben yalnızdım,

Hem çok hastaydım.
Allahım beni buldu, 
Bana sabırlık verdi. //



// Benim yolum, yavrularım,
Çok dardır, çok uzun.
İsteyin size iman, 
İmanlı olasanız. //

// Siz, benim yavrularım,
Size çok gülerler
İsteyin siz Allahtan,
Dayanabileseniz. //



// İnan olun, inan olun.
Her vakıt duaya durun.
Allah size gelecek,
Cennete götürerecek. //

550

// Gel Allahım, gel Babacığım !
Sen yıka beni kanıyla. //



Tekrar:   
// Ey Allahım, o Babacığım.
   Gayretlisin, çilelisin. //

// Sizi, yavrum, görüyorum, 
Sizi candan seviyorum. //

// Bahçemdeki güller gibi,
Her gün sizi kokluyorum. //



// Sizin kalbiniz kapalı.
Siz her vakıt dua yapın. //

// Bizi çamurdan çıkardın.
 Bizi sende temizledin. //
551

Gel, ey Rab İsa, gel dolaş beni.
Çok zayıfım ben bu yeryüzünde.
Gel dolaş beni rahat ver bana



Büyük kuvvetim var, Ruhla ateşle.
Bekliyom seni, iman edesen.
Kapında duruyom, kabul edesin.

Gelin, ey fakirler, gelin hastalar.
Yardım edeyim, şifa vereyim.
Verdiklerimi kabul edin siz.



Sen dolaş yavrunu, kötü günümde.
Giydir sen beni, besle sen beni.
Kolla sen beni, terk etme beni.

Ben sana hayatım, senin için öldüm.
Vazgeç dünyadan, ver sen kalbini.
Hizmet et bana yıllar yılınca.

552

Gel, Rabbim, sen yıka kalbimi.



Gel, Rabbim, sen kurtar canımı.

Tekrar:
Beni de, beni de, Allahım,
Al senin o güzel cennetine.
Sen gökler yüzünde Allahım,
Durmadan ben sana yalvardım.
Sen açtın kalbimde bir kapı.
Kabul et sen, Rabbim, arzumu.



Ben seni diledim, Rab İsam.
Al beni yanına, Allahım.
Benden al kalbimin ateşini.
Yıka sen o diri kanınla.
Ben seni beklerim, Allahım,
Son günde, ey İsam, al beni.
Kurtardın sen beni, Allahım,
Yavrularımı da sen kurtar.
553

  // Gel, sana diyorum, gel sana 



diyorum.
 Yaşamayı gösterdin, kaçma 
benden.

Güvercin gibi neden kaçarsın. //
/// İsa Mesih’im, Allahım 
benim. ///
  // Bana sen uzattın tatlı ellerini.

Kurtardın beni bu karanlıktan.
Güvercin gibi neden kaçarsın ? //



/// İsa Mesih’im, Allahım 
benim. ///
  // Gel, doldur yüreyimi, seversen
beni.

Seninle olayım her bir yerlerde.
Güvercin gibi neden kaçarsın ? //

/// İsa Mesih’im, Allahım 
benim. ///
  // Çok zayıfım ben bu bedende.



Çölde yaşadıkça çok yanmışım.
Güvercin gibi neden kaçarsın ? //

/// İsa Mesih’im, Allahım 
benim. ///
  // Sen çok bekledin, tövbe 
edeyim.

Tövbe ettim, İsa’yı sevdim.
Bana söz verdin gayrı 

kaçmayacan. //



/// Sevgilim canım, hayatım 
benim. ///

554

// Geliyorum ben, hepiniz için, 
yavrum. //
Ne çile çektim, ne çile gördüm.
Sizin için, yavrum, kanımı döktüm.
Ruhuna baktım, kuvvetimi verdim.
Kuvvetimi duydun, yavrum, 



istemedin sen.
İnandın ona, aldattı seni Şeytan.
El verdin, onun oldun sen.
Gök alçalacak, ateş yanacak.
Bastığın yerler, yavrum, yangın 
olacak.
İniyorum ben, geliyorum ben.
Hepiniz için, yavrum, geliyorum 
ben.



İste Ruhumu, iste sevincimi.
İste yavrum, verecem cennetimi.
Sevabın yoktur, günahın çoktur.
Senin günahını, yavrum, bana aldım
ben.

555

Gelin, gelin, bende her şey var?  
Aleluya.



Gelin, gelin bende hayat var.

İstiyon mu, hayatın sonsuz olsun? 
Aleluya.
İnan, burda zor. İman et sen İsa’ya.

İsteyin siz, ne varsa yüreğinizde? 
Aleluya.
İman var mı, inanın ki ben verdim.



İstiyon mu günahın bağışlansın? 
Aleluya.
İman var mı, inan ki, sen 
bağışlandın.

İstiyon mu hanen mubareklensin, 
Aleluya.
Dua et bana, inan ki, ben burdayım.



İstiyon mu, cennette sen olasın? 
Aleluya.
İstiyon mu, hanenle bir olasın?

Rabbin yüzünü istiyon mu, göresin? 
Aleluya.
Dayan İsa’nın geldiyi güne kadar!
556

// Gelin, gelin kardeşler,



Hep beraber biz olalım.
Hep beraber yalvaralım,
Beraber göke varalım. //

Tekrar:
Şükür olsun Allaha,
Şükür edelim,

 Allahı sevindirelim.
Şükür olsun Allaha,



Şükür edelim,
Hepsini sevindirelim.

// Gelin, gelin kardeşler.
Çok, çok kalaba gelin.
Allahımızı övelim,
Allahı sevindirelim.//

// Benim zayıf kullarım,



Onlara darılmayalım.
Allahın kuvvetinlen,
Onlara dayak olalım.//

// Diz çöküp isteyelim,
Verecek O, bekleyelim.
Allahımın verdiyine
Hepsimiz sevinelim.//



// Gelin, gelin kardeşler.
Çok kalaba olalağım.
Allahın kuvvetiylen
Şeytanı ezelim.//

557

Gelin, gelin siz benim olun.
Yanlış yola siz gitmeyin.

// Sizi Şeytan aldatmasın.
Yolunuzdan saptırmasın. //
İzinizi ben sayıyorum,



Lafınızı ben yazıyorum.
// Nereye de gitmiş olun,

Benim adımı siz anın. //
Ben bu dünyada ölüydüm.
Allahın sesini duydum.

// Şimdi yeni insan oldum.
Allahımı çok seviyorum. //
Ayrılmayın birbirinizden,
Siz korkmayın bu yerlerde.



// Ben görüyom hepsinizi.
Her vakıt dua edeseniz. //
Altın tacı ben 
   taşımadım.
Dooru yoldan ben yürüdüm.

// Dikenden bir taç taşıdım.
Sizin için ben düşündüm.//
Sizin için ben gerildim.
Sizin için kanımı döktüm.



// Sizin günahlarınız için,
Ben canımı telef ettim.//
İsa Mesih bizim oldu.
Aklımızı ona verelim.

// Onun izinden yürüyelim. 
Onun yanına gidelim.//

558

Gelin, gelin yavrularım.
Gelin, gelin kuzularım.

// Günahlarınızı söyleyin.



Günahlarınızı sileyim. //
Yalvarıp da isteyin,
Ne isteysin bilmeyisin.

// Neden iyiliyi sevmeyisin.
Neden boynunu 
   eyiltmeyisin. //
Ne isteyisin, bilmiyorum.
Halini görüyorum.

// Cümretime dayanmazsan,



Sen yanıma nasıl gelecen. //
Anlamadan gelecem.
Bunu hepsi görecek.

// Toz duman edecem,
Hani nerdesin, diyecem. //
Sizi ayırdım, yavrum.
Sizi sevdim, yavrum.

// Sizi nasıl seviyom, bilsen.
 Sakın oynamayın benimle. //



Yolumu dooru yürüyün.
Sözlerimi dinleyin.

// Vilyat, vilyat söyleyin,
Benim hızlı kuvvetimi. //

559   

Gene sana dönüyom ben, Babam 
Pek uzak yerlerden geldim.

 //Aç bana kudretli kalbini. 
 Ver bana o mutlu günleri.//

Ben pek çok gurbette gezdim. 



Hiç bulamadım mutlu günleri.
// Döndürme yüzünü benden. 

Pek açım, göster yüzünü.//
Orda pek uzak yerlerdeydim 
Dağıttım bütün zenginliyi.

// Dönüyorum, dönüyorum, 
Bobacım, af et sen bana.//
Bilirim ki, beklyorsun 
Orda hacında beni.



// Uzatmışın ellerini. 
İşte dönüyorum ben.//

560   

/// Gidelim Allahın hramına. 
Dua edelim beraber ///
Ruhta İsaya. 
Odur kurtarıcımız.
İsaya, odur sevincimiz.

/// Brak herşeyi burda. 
Gözlerini dik Allahına.///



Ruhta İsaya. 
Odur kurtarıcımız.
İsaya, odur sevincimiz.

/// Kaldır ellerini sen. 
Şükür et, Rabbimize. ///
Ruhta İsaya. 
Odur kurtarıcımız.
İsaya, odur sevincimiz.

561 

// Gök bizim hramımız



İsa gene kapımız. Aleluya! // 
// Ol benimle, ey Rabbim.

Ömrümün olduğu kadar. 
Aleluya! //
// İsa benim yoldaşım.

Benim için o öldü. Aleluya! // 
// Karanlığın içindeydim,

Rabbim şılattı beni, Aleluya! //
// Vaz geçmişim dünyadan.



Unutmuşum her şeyi. Aleluya! // 
// İleri giderim ben.

Hiç geri dönmeyecem. Aleluya! //
// Çeki çekmeye geldim.
 Allahım, bu dünyaya. Aleluya! //  
// Koru beni günahtan.

Rab, aydınlatır beni. Aleluya! // 
562

// Göklerde uçar 
Bir melek gibi,



Yerlerde açar, 
Bir çiçek gibi. //

Tekrar:
Allahım, Allahım,
Rabbim, Babacım,
Allahım, Allahım
İsa Rabbicim.
// Nereye gitsem 

Aklımdasın.



Gece gündüz sen
Aklımdasın. //

// Sen üzelsin, 
Güvercin gibi.
Dilim öter, 
Bir bülbül gibi. //

563

Göklerdeki tahtında
O yalvarıyor benim için.
O istiyor babasından



Sevincinden benim için.
Benim için acı çekti,
Kıyam etti kurtarıcım.
Aracımız diri bizim,
O yalvarır benim için.
Sıkıntılar geldiğinde,
O yalvarır benim için.
Bağışladı yengi bana.
O yalvarır benim için.



Denemede, sıkıntıda,
O yalvarır benim için.
Çektiğimden haberi var,
O yalvarır benim için.
Kurtarıcım, saalam kayam,
O yalvarır benim için.
Güvendiğim tek dayağım,
O yalvarır benim için.
Kendi güzel ellerini,



O deldirdi benim için.
O kaldırır babasına
Ve yalvarır benim için.

564

Göremem seni, Rabbim,
Bilirim benimlesin.
Her bir kuvvete kaynaksın
Sen benim canıma.



Sana itaat ediyor gökler.
Alametler sayamadıktır.
Söyle yüce izzetini.
Hamd ederler senin ismine,
Senin sonsuz iyiliklerine.
Nereye gözlerimi çevireyim ?
Burda, yerde olsa çarem.
Nereye de, Rabbim, bakarsam,
Herşey senin için söylüyor.



Kuşlar gündüz sevinçle ötüyor.
Onlar Rabbe ilahi söylüyorlar.
Yıldızlar, hani gece yanıyor,
Rabbi aklıma getiriyorlar.

565

// Göremiyorsun, yavrum,
 Senin yanlış işlerini.//
// Aç gözünü, gör seni,



Yargılama kimseleri.//

Tekrar:  
// Dön geri, gel beri.//
// Ölümden kurtar seni.//

// Bir derede, köşede,
Uraşırdın dertlerinle.//

// Aldım seni dereden,



Kurtardım dertlerinden.//
// Bakırdın etrafına,

Koşan yok yardımına.//
// Halin yok dayanmaya.

Koştum sana yardıma.//

// Dooru, dooru söyleyin.
Ben yalanı sevmeyim.//

// Dooru yolumdan gidin,



Dooru yanıma gelin.//

566

Görmüyon mu dünyayı,
Ne oluyor bu hayat ?
Brak hayatı hayata,
Çekilsene aydınlığa.
doğru, doğru, en doğru,
Onun sonu aydınlık.
Aydınlattır yolunu.



Ben göreyim zorunu.
Hep geziyon eskide,
Kalbin doldu nefretle.
Sen ne çabuk unuttun
O verdiyin yeminler.
Hep ileri giderdin,
Birdenbire sen döndün
Artık çok iyi bilirsin,
Sonunda ne çekecen.



Benim zayıf ey kulum!
Siz bana çok pahalı.
Şeytan almış aklını,
Kuvvetin kalmamıştır.
Yavrum, beni bilmezdin,
Ama şimdi öğrendin.
Haydi ver sen kalbini.
Ben seninle işleyim.



567

// Günahımızı affediyorsun, 
şifa veriyon, sevgi veriyon.
Şükür olsun sana, şimdiden 

ebedince. //
// Bizim için çarmıha gerildin,

Üçüncü günü kıyam da ettin.
Şimdi yerin gökün kudreti 

sendedir. //
// Yalvarıyoz sana, İsa Mesih,



Yine gelesin bu dünyamıza.
Bizi alasın, seninle olalım 

ebedince. //
568

Günahlı, fakir, günahlı,
İsa sana söylüyor

// Gece gündüz sana söyler:
‘Ardımca yürü sen.’ //

O sana sölüyor şimdi :



‘Şeytana hizmet etme!’
// Sana söyler, sevgili yavrum:

‘Beni daha çok sev!’ //

Sevinçli ve gamlı günde
Allahına yakın ol.

// Sana söyler, sevgili yavrum:
‘Beni daha çok sev!’ //



Beni İsa çağırıyor,
Dinleyeyim sözlerini.

// Kabul ettim Onun sözlerini
Onu nasıl sevmeyim? //

569

Günahlıyım, Allahım,
Zayıfım, Allahım.
Yalvarıyom ben sana,
Affet günahlarımı.

Tekrar:



A  a  - Allahım,
Muhtacım sana.
A  a  - Allahım,
Teslimim sana.

Yalvarıyom ben sana,
Tut beni, Allahım.
Seninle olayım ben,
Göklerde, cennetinde.
Şükür olsun Mesih’e. 



Topladı o beni.
Şükür olsun Rab İsa’ma,
Bana döktü kanını.
Brakma beni, Allahım, 
Bu yerde çekide.
Seninle olayım ben,
Cennetinde, göklerde.
570

// Günahlıyım, günahlıyım, 
Allahım, //



// Affet beni, günahımı, Mesih 
Rabbiciğim. //
// Söz etmeyin kimse için kimseye.
//
// Sonra sen sevineceksin gök 
üzerinde. //
// Kuvvet, iman, sveğinç verdim 
size. //
// Öyle iman bulmadım, işleyim 



size. //
// Hazır olun, yavrum, bu 
yeryüzünde. //
// Kalmayın bu yeryüzüne, yangın, 
ateşe. //
// Gezin, gezin, yavrum, beni 
söyleyin. //
// Oracıkta, buracıkta toplayım 
sizi. //



// Söyleyin beni, söyleyin, yavrular.
//
// Kimselere kimse için bir şey 
demeyin. //
571

// Günahımı, lanetimi
Acı çektim, zehire yandım. //

// Yüceliyimi ona indim.
O kırıldı, alçak oldu. //

// Onun yaralarından,



Yüksekliyimden barış oldu. //
// Hepimiz yolu şaşırdık,

Kendi yolumuza döndük. //
// Rabbim bilir günahımı.

Yolumuza gene koydu. //
// Acımızı taşıdı,

İnançları o yüklendi. //
// Yollandırdı cezıya yavrusunu,

Ama bizi ceza bozdu. //



572

Günler gidiyor,
Seneler geçiyor,
A daha bilmiyoz,
Nereye yürüyelim.
Tekrar:
Benim sevincim 
   sana çok,
Ah, günah benim.
Affet, affet 



   beni Allahım,
Artık ben seninim.
Artık ben senin.
Ben sana bağırdım,
Sen geldin yanıma,
Oldun sen padişah
Benim bu yüreyimde.
Ne zaman yakının,
Duyuyom ben seni.



Çünkü sen koruyon,
Kanatlarınla beni.
Çok şükür sana, Rab. 
Sen geldin yanıma,
Brakmadın hiç beni
Bu karanlık dünyada.

573

Deyil güzel sözler ile,



Deyil türküyle hayatım.
Yalnız İsa hayatım benim.
Tekrar:
// Aleluya !
Hepisi sende buluyom. //
İstemiyom rahatlık bu yerde. 
İstemiyom yer sevincini.
Yalnız sensin benim gönlümde.
Çekiler benim yüreyimde.



 Görüyom sen veriyon rahatlık.
Ver duyayım seni daha güzel.
Sen göster sevgini burada.
Ne bekliyor bizi göklerde.
Sevinçle doluyor yüreyim.
Sen benim dayanacağım, rahatım, 
Kalem, korum, kurtarıcımsın.
Mubarekliyorsun göklerden.



574

Değil mi, beni istedin. Ben sana 
geldim.

Bağırdın, sen ağladın. Yardım 
isterdin.
// İsterdin, ben verdim. Şimdi de 
terk ettin. //

Eger pişman olursan, bağırsan 
bana.

Eger beni istersen, gelirim sana.



Hiç korkma, yavrucum. Af 
verecem sana.

Hiç korkma, yavrucum. Alırım 
yanıma.

Bir gün var, o gelecek. Onu 
beklerim.

Hangi gündür, o günü, Allahım 
bilir.

O günlere kadar hazırla beni.



O günlere kadar sen koru beni.
Babam beni braktı kullar eline.
Denedi kullarını, ne yürektedir.

// Vurdular, dövdüler, bir de 
gerdiler. //

Üç gün sonra dirildi, ölümü yendi.
Kuvvetini gösterdi, Şeytanı yendi.

// Dirildi, gözüktü. Bir da göklendi.
//



575

Dertlerimi kim bilir? Sadece İsa.
İsa yardım edebilir, kuvvetle, Ruhla.
Tekrar:

Yeryüzünde çok gezdim.
Yoktu bir fayda.
İsa için öğrenince,
Diz çöküverdim.



Zayıf, kuvvetsiz yavrular, gelin siz 
bana !
Şeytan sık sık dolaşıyor; çalmasın 
sizi.
Duymadın mı, nazlı yavrum, yerine 
öldüm.
Senin için ben Babama hep 
yalvarıyom.
İsa kapıda bekliyor. Zamanı geldi.



Hazır mısın, nazlı yavrum, gök 
davasına ?



576 

Canım çok sıkıldı benim, 
Hani yaptığım günahlara.

// Görmüyor musun, hani çekiyom
Uğraşıyom günden güne //

Gökten, babam, bana yardım et.
Allah, yavaşlat beni sen.

// Ver meylem, canım karardı.
Şifala şimdi onu sen. //



Bana sevgili kardaşlarım, 
Bile yardım edemez onlar.

// İndiremezler hastalığımı
Benim yaralı yüreğimden. //

O Allah, sen benim doktorum.
Sade sen yardım et bana.

// Düzelttir benim canım karardı,
Korkulu, acı çekilerden. //



O Allah, sen bana yardım et. 
Uçayım mavi göklere.

// Orada ben de dinleneyim.
Her bir acılı çekilerden. //



577

Cehennemin yolları
Çok karanlık, bataklıktır.

// İşiteceyiniz, yavrularım,
Bonuk, bonuk bağırışlarım. //
Ne halde idin, sen bilirsin.
Seni kabul etmedim mi ?

// Günahlarını temizledim.
Bu da size yetmedi mi ? //
Ne kadar arkandan gezdim.



Seni ne kadar bekledim.
// Şeytandan aldım ya sizi.

Bu da size yetmedi mi ? //
Karanlıktan aydınlattım.
İstediyini vermedim mi ?

// Sevincimle sevindirdim.
Bu da size yetmedi mi ? //
Sizin için gökten indim.
Sizin için ben gerildim.



// Dipdiriye kanımı döktüm.
Bu da size yetmedi mi ? //
Gökyüzünden ben gelecem.
Bekleyenleri görecem.

// Bir rüzyarla göklenecen,
Bu da size yetmedi mi ? //



578

Diz çöküp yalvarın,
El kaldırın, aalayın.

// Çekinizi görüyorum
Çilenizi yazıyorum. //
Sizin için, yavrum,
Ben kanımı döktüm.

// Günahlarınızı ben
Çileylen taşıdım. //
Yıldızlar düşecek,



Dünya bitkisi olacak.
// Ben gelecem,

Hepsinizi kurtaracam. //
Sizin günahlarınız
Yaralarımı açıyor.

// Sevgi, sevinciniz de,
Yarama meylem oluyor. //
Evime toplanın,
El ele tutunun.



// Beraber sizi bulayım,
Hepsinizi alayım. //
Uykudan uyanın,
Aydınlıkta bekleyin.

// Rüzgyarlan ben gelecem,
Cennete uçuracam. //



579

Dikenden taç ördüler, 
Yüzüne tükürdüler,
Yüreyini deldiler, 
Kanını döktüler.
Tekrar:
Gezerken özlerim,
Söylerken, Allahım.
İsa Mesih, Rabbimiz,
Bizim için gerildi.



Ellerinden, dizlerinden, 
Mıhladılar enserle.
Golgota dağında 
İsa’yı gerdiler.
Üçüncü günü 
İsa kıyam etti.
Şimdi de göklerde 
Yer hazırlıyor bize.



580 

Duy İsa’nın sesini
O geliyor göklerden

// Doğruları, öğütlenmişleri
Şanla alsın göklere. //

Aranızda, sevgili yavrular,
Türemiştir dikenler.

// Onlar didinir sıkıştırsın,
En güzel tohumları. // 



Ekinlerim hazırdır,
Bekliyorum orakçı.

// Hazırlanın, sıkı tutun,
İşe çıkın tarlaya! //

Biçin onu, öyütürün siz.
Onu saalam sıkın siz.

// Ne de rüzgar, ne de zülüm
Onu dağıtırabilsin. //



Ben gelecem, toplayım
En güzel tohumları.

// Dikenleri ayıracam,
Dünyanın sonu olunca. //

Yeni gökler, yeni yerler
Kuracam ben tezlerde.

// Sevgi, doğruluk sürecek
Yavrularımın arasında. //



Altın borularla bağıracak
Meleklerim göklerden.

// Bir yere, siz toplanın
Bekleyin benim gelmemi. //



581

// Duy beni, Allahım, 
İlahi sana söylüyom.
Çünkü sen yerime 
Çarmıha gerilip öldün. //

Tekrar:  
// (kadınlar)Allahım sen, 

(erkekler) Allahım sen.
 (kadınlar) Tatlısın, 



(erkekler) Tatlısın,
 (herkes) Biz seni çok 

seviyoruz.
 (kadınlar)Biz her zaman, 

(erkekler) Biz her zaman
   (kadınlar) Yalvarıyoz, 

(erkekler) Yalvarıyoz.
   (herkes) Yeni yerimize 

gidelim.  //



// Ey İsa, Allahım, 
Bize çok kişi gülüyor.
Bilmezler ki, öldün sen  
Onlar için bile. //

// Tez gelip, ey İsam, 
Dünyayı tutuşturacan.
Yeni yer, yeni gök 
Bize sen hazırladın. //



582

// Duysun dağlar, duysun taşlar.
Seviyorum, içim yanar. //

Tekrar:

Allahım benim, 
Allahım benim

 İyi Çobanım, 
Sevdiğim benim.



// Ben İsamı seveyim, 
Canımı vereyim.
Yolundan gideyim, 
Ey İsam benim,//

// Kalbim yalnız sana tapar,
Allahımı ben seveyim.//

// Ateş oldun, kalbimdesin.
Sen söz oldun, dilimdesin.//

// Işık oldun, önümdesin,



Allahımı ben seveyim.//
583

Dünyanın sonu geliyor,
Uyanın siz, kullarım.
// Canımı kurban ben verdim,

Kanımı size ben döktüm. //
Birlik olsun aranızda.
Sevinç olsun kalbinizde.
// Açın yüreyinizi, kullarım.

İmanımı vereyim. //



Benim irademi kollayın.
Benim sözlerimi konuşun.
// Her bir zorunuzu biliyorum.

Sizi ben çok seviyorum. //
Şifalık size, kullarım,
Veriyorum her daima.
// Sade beni sesleyin,

Cennette olacağınız. //
584

// Düşmüşüm ben günaha, 



Diri suyla beni yıka.//
Sende kalmak isterim, 
Buldun ve sevdin beni

// Ne yıkar günahımı?
Ancak İsa’nın kanı.//
İsa herkesi sever, 

 Hep yardım etmek ister.
// Senin diri sözlerin 

Derin kalbime girer.//



İsa, senin ışığın, 
Beni günahtan çeker.

// Herkes seni inkyar etti, 
Kimse seni sevmedi.//
Sözlerini attılar, 
Seni ölüme koydular.

585

Düğümcüklerle bağlanmışsın.
Sen yanmışsın, bilmemişsin.

// Bağırıp, ağla, iste beni.



Kurtaracam hepsinizi. //
Dünya sana acı geldi.
Anlamadın sen kendini. 

// Şimdi beni istiyorsun,
Sevinçle ben geliyorum. //
Gidip gidip geri kalan,
Onu hali ne zor olur !

// Bir yardımı ona olmaz,
Cayır, cayır yerde yanar. //



Yavrum, yavrum hiç korkma.
Arkanızda kanarayım.

// Ne verdiysem onu koru.
Sonu geliyor, geldi artık. //
Size yardım etmekteyim.
Canımı da size verdim.

// Cennete de kabul ettim.
Neden beni istemedin ? //
Bütün dünya yanacaktır,



Dünya kalkıp kopacaktır.
// Hayvan gibi bakacağınız.

Büyük göçmenlik 
   olacaktır. //
Bu dünyada neyin vardır ?
Dön, gel artık dar yoluma. 

// Kuvvet, şifa, sevinç vardır.
Sizin için cennet vardır. //
Terk etsene sen hepsini,



Beklesene her gün beni. 
// Kötüleme sen de beni,

Artık alacam sizi. //

586

Ey Allahım, Allahım,
Ara beni, Allahım.
Bul beni, Allahım,
Ben de senin olayım.



İmanda dur evladım.
Ben de seni bulayım.
Sev beni, ben de seni,
Hep beraber olalım.

Aradın beni, Allahım.
Buldun beni, Allahım.
Sevdin beni, ben de seni.
Hiç ayrılmayalım.



Gama vurma seni,
Unuttun mu sen beni ?
Kaldır ellerini bana,
Geliyorum yanıma.

Sen göklerde, Allahım.
Ben her yerde, Allahım
Yalvarıyorum sana:



Koru beni kenara kadar.

Beni doyuran Allahım.
Beni yaratan Allahım.
Benim tatlı Babacım.
Benim güzel Allahım.

Yerde, gökte arıyorlar.
Hepsi de arıyorlar.



Bütün dünya arıyorum,
Bütün dünya 
Yine de arıyor.
587

Tekrar: 
// Ey Allahım, Allahım ! //
// Koru bizi, Allahım ! //

// Beyaz gömlek verdim sana. //
// Al da giy sen onu. //
// İsa Mesih gelecek, //



// Bizi burdan alacak. //
588

Ey Allahım, göremedim seni.
Çok sordun senin için, bulmadım 
seni.
Vakıt geçti, dedim. Allahımı 
görmedin.
Vakıt geçti, dedim. Allahımı 
görmedin.

Tekrar: 



// O Allahım, Allahım, 
nerdesin’ dedim. //

Çok derdim var benim, 
Derdime derman bulmadım.
Ben yolsuz kaldım, Allahım. 
Ben arkasız kaldım, Allahım.
Bağırıp aaladım, gökte olan Mesih.
Bağırıp aaladım, gökte olan Mesih.
O yavrum, yavrum. Derdini, sözü 



işittim.
‘Gel’, dedim, gel yanıma. Kabul 
ettim seni ben.
O İsa Mesih, sesimi işittin.
Derdime derman oldun, kalbimi 
doldurdun.
‘İşit, işit’ dedi. ‘İşit sözlerimi.’
Benim yolumu tut, yavrum, hayatın 
olsun, yavrum.



‘O zaman, yavrum, yalnızlık 
duymayasın.’ dedim.
Sen benimle oldun, yavrum,
Hiç pişmanlık duymayasın.
Göklere gelecen. Bile olacaz 
düşünme.
Sen, yavrum, bana brak derdini.
589

Ey insanlar, insanlar, gelin Allahın 
yanına.



Allah size konuşur, konuşur. Ona 
inanasınız.
Ey insanlar, insanlar, Allah bizden 
istiyor,
Ona dua yapalım, yapalım, çok 
seviniyor.
Duayı yaptıktan sonra, bizi cennete 
çağıriyor.
Cennete gittikten sonra, orada 



yaşarız.
Orada yaşamak vardır, insan, inanır 
mısın ?
Kim insanlar inanmazsa, ateşte, 
ateşte yanacak.
Ey insanlar, insanlar, Allah buraya 
gelecek.
Buraya geldikten sonra, ateş, ateş 
brakacak.



Ateşi braktıktan sonra dünya bitkisi 
olacak,
Dünya bitkisi olacak. Bütün dünya 
yanacak.

590

// Elin başıma deyerse,
Şifalarsın, Allahım.
Seviyorum seni ben
Çok temiz bir kalbimle. //



Tekrar:
// Biliyom sen, 

   Allahım,
Her derde sen 
   dermansın.
Biliyom sen, 
   yüce Tanrım,
Her hastanın 



   ilacısın. //

// Sana İsam, yalvarıyom,
Senden diliyorum yardım.
Kutsalla kardaşları
Ve kızkardaşlarımı. //

591

// Ellerimi kaldırdım,
Senden isterim, İsam,
Sana güvendim, Babam,



Seni beklerim, Rabbim. //

// Gel, evladım, gel, gel.
İste benden, verecem.
Kalbini dolduracam.
Sana hayat verecem. //

// Üzgün durma, yavrum.
Kalpten düşme, evladım.



Benim ilahimi söyle.
Benim için sen yaşa. //

// Sana affettim, yavrum.
Yaşlarını silecem,
Sana sabır verecem,
Sana cennet eyleyecem.//

592

İnanın siz İsa’ya
Kalbinizi açın ona.



O geldi bizim için,
Bizi kurtarsın.
Tekrar:
O İsa, Rabbim,
Unutma bizi.
Brakma bizi bu dünyada,
Günah işleyelim.
Dua edin İsa’ya.
Canınızı verin Ona.



Mesih geldi bize,
Kurtuluş versin.
İsa’ya iman eden,
Kurtuluşu buluyor.
İsa bizim için
Canını verdi.
593

// İsa beni buldu,
O beni kurtardı.
Yanına gidecem,



Onu görecem. //
 Tekrar:
// Bilirsin beni, 

Allahım,
Neden hastayım.
Yanıma gel, Allahım, 
Şifa veresen. //

// İşit beni, Boba.
Ben yalnız kaldım.



Sana güveniyom ben,
Sensiz olamam. //

// Nerelere gitsem,
İsa’yı övecem.
Herkes duysun, öğrensin, 
Cennete gelsin. //

594

İsa bize kuvvetlidir,
Kuvvetiyle gelecektir.



Şimdi günahlarım bitti.
İsa bizi aldı gitti.

Tekrar:
Bu dünyada sıkıntı var,
Hep günahla savaşmak var.
Ama benden kuraj alın,
Bu dünyayı ben yendim.

Benden uzak durma, yavrum.
İste benden verecem.



Acımadım kendime
Sizin için, kuzularım.
Sana ellerimi açtım,
Yardım istiyorum.
Sesimi duy, Allahım,
Ellerimi boş indirme.
595

İsa bizi çok sevdi, 
İsa bizi çok sevdi. 
Bizim için o gerildi.



Kurtarsın diye bizi, 
Kurtarsın diye bizi. 
Bu günahın içinden, 
bu günahın içinden. 

Onunla orda böyle, 
Onunla orda böyle, 
kalbimi ona verdim.
Allah bizi çok sevdi, 



Allah bizi çok sevdi.
O biricik Oğlunu verdi, 
O biricik Oğlunu verdi.

Her vakıt dua edin, 
Her vakıt dua edin.
Onunla her gün konuşun.
Onunla orda böyle, 
Onunla orda böyle.



Kalbimi ona verdim, 
Kalbimi ona verdim.

Rabde hepimiz biriz. 
Rabde hepimiz biriz. 
Tek umudumuz onda.
Çok insan Ona geldi, 
Çok insan Ona geldi. 
Hepsi geri döndüler.



Hepsi geri döndüler.

Ayrılmayın kardaşlar. 
Ayrılmayın kardaşlar, 
Tanrı sayasından.
Bizi duada bulsun, 
Bizi duada bulsun..
Teslim etsin bizi yanına, 
teslim etsin bizi yanına.



596

İsa geldi bana.
Uzattı elini.
Aldı günahımı
Ve affetti beni.

Tekrar: 
Sevdin mi İsa’yı ?



 O da seni sever.
Onu yayacam ben,

 Çünkü o sevinçtir.

Nasıl İsa geldi,
Affetti O beni,
Yüreyim sevinçli.
Ve şükür ediyor.



Son gelene kadar
Hizmet edecem.
Rab’den bekleyecem,
Mucizelerini.
597

İsa, İsa gel benim yanıma !
Göreyim yüzünü,
Söyleyeyim derdimi !

Tekrar:



Övecem ben adını.
Sade beni unutma.

Günahlarımızı affettin,
Şükür sana, İsa.
Kanını bizim için sen döktün.

Senin merhametini unutmam,
Yaşadığım kadar.



Bizi burdan ne zaman alacan ?

Sen bize çok yardım edersin.
Şükür sana İsa.
Hastalıklara şifa verirsin.

598

İsa yoldaşımız. 
Kanını döktü bize.
Verildi bizden için 



Darağcına.

Tekrar :
Duyun siz Allahı. 
Duyun sesini.
Rahat veriyoru 
Yüreklere.
O imansız kulları 
Getiriyor imana.



Günahlardan kurtarsın 
Hepimizi.
Dünyanın sonundayız, 
Biz çok günahlıyız
Allahın önünde 
Ne söyleyecez ?
599

İsa yüceldi, Şeytan yenildi, sevinin 
insanlar.



Tekrar: Şan Allaha, şan Allaha, şan 
Allaha.

Mesih hepimize son bir kurban oldu,
o bizi affetti.
Kanını döktü, canını verdi, bizi 
satın aldı.
İsa dirildi, Meryeme gözükte, 
Petrus’a “Git” dedi.



Petrusla Yuhanna mezara kaçtı, 
mezarı boş gördü.
Kardeşlerine verdiler müjde 
“Rabbimiz dirildi.”
İsa göklendi, Baba’ya döndü, 
sağındı oturdu.
İsa gelecek, bizi alacak, göye 
götürecek.
Cennette olacaz, cennette kalacaz,



İsa’yla beraber.
600

İsa yoldaşımız. 
Kanı döküldü bizim için.
Gerildi bizim için darağacına.
Tekrar :
Duyun siz Allahı. 
Duyun sesini.
Rahat versin bize 
Yüreklere.



O imansız kullara 
İman vermek istiyor.
Günahlardan kurtarsın 
Hepimizi.
Dünyanın sonundayız, 
Çok günah işliyoruz.
Allahın önünde 
Biz ne diyecez ?



601

İsa yanıma geldi,
Uzattı ellerini 
Affetti günahımı, 
O bana bağışladı.

Tekrar: 
Seviyon beni, İsa.
Seviyom ben de seni.

 Övecem ben seni.



Sensin benim hayatım.

Ne zaman İsa geldi,
Nasıl o beni buldu,
Canım da çok sevindi,
Şükürler Rab İsaya.

İsa beni bulunca,
Kurtardı günahlardan..



Bugünden ebedince,
Övecem ben İsa’yı.

602

// İstemiyom ben senden, Allahım,
İstemiyom ben senden zenginlik.
Ben istiyom, Rabbim, senin 

olayım,
Sana, Rabbim, çalışayım. //



Tekrar: 
// Allahım, İsa, gel yanıma.
Yıka beni senin kanınla.
Affet benim günahlarım.
Sonsuz yaşamak ver bana. //

// İnanın siz kardaşlarım,
İnanın siz kızkardaşlarım,
İnanın İsa tez gelecek,



Herkese dava verecek. //
603

İsterim göreyim seni,
İsa Mesih, Rabbim.

// Çekmişin gök perdesini, 
Göremem yüzünü. //
Göremem senin yüzünü
İşittim sesini.

// Benim aklım hep seninle. 
Yüreyim sevinçle. //



Sen her vakıt benimle ol.
Yüreyimi doldur.

// İmanımla gördüm seni,
Şifaladın beni. //
İnandım sana, Allahım.
Yüzünü görmeden.

// Ysterim, seni göreyim, 
İsa Mesih, Rabbim. //



604

İsterim göreyim seni,
Bütün yüreyimle.

// Göreyim senin evini,
Aydınlık göklerde. //
Ne zaman gösterdin bana,
Senin evini sen.

// Atlıyor benim yüreyim,
Ne olacak orada. //
Burda tatlılık kayboldu,



Sönüyor ot gibi.
// Söylenmemiş sevinç orda,

Kaynıyor her daima. //
Överler sayısız asker,
Gökteki Babamı.

// Diz çökerler taht önünde,
Överler Allahı. //
Göklerdeki toplantıda.
Yer veresin bana.



// Bakayım sana, Babacığım,
Temiz yüreyimle. //



605

İstiyorum, Allahım,
Herkes duysun, herkes dinlesin.
Senden başka Allah yok,
Senden başka kurtarıcı yok.

Tekrar:

// Sen gökten indin bu yeryüzüne.
 Sen köle oldun, sen kurban gittin,

Hepimiz için. //



İsa Mesih Allahım,
Gökte yerde bir tanesin sen.
Hepimizi çok sevdin.
Bütün dünya için sen öldün.

Tekrar:

// Sen gökten indin bu yeryüzüne.
 Sen köle oldun, sen kurban gittin,

Hepimiz için. //



İstiyorum, Allahım,
Büyük harikalar edesin.
Herkes görsün, anlasın,
Senden başka Allahımız yok.

Tekrar:

// Sen gökten indin bu yeryüzüne.
Sen köle oldun, sen kurban gittin,
Hepimiz için. //



Tez gelesin, Allahım,
Bu dünyayı sen yargılarsın.
Herkes seni görecek,
Herkes sana ‘Rabbim’ bağıracak.

Tekrar:

// Sen gökten indin bu yeryüzüne.
 Sen köle oldun, sen kurban gittin,

Hepimiz için. //



606

İşit İsa güdücü nazik,
Kuzusunu sen şimdi.

// Geceleyin ol benimle,
Koru beni sabaha kadar. //

Bütün gün sen beni güttün,
Arttırayım şanını.

// Beni doyurdun, ısıttın,
İşit gece dualarımı. //



Affet işlediğim günahı,
Düşüncemi koru.

// Ölürsem senin olayım,
Beni göke sen toplayasan. //



607

İşit, yavrum, ne söylüyom :
Ben seni unutmam.

Tekrar: Gel de işit,
 Tez gel benim yanıma.

Öldüm, katil ortasında.
Günahları ben aldım.
Benim çocuklarımsınız,



Siz benim koyunlarım.
İstiyom siz gezeseniz,
Adımı öveseniz.
Gelin benim yavrularım,
Benim yanıma gelin.



608

İşittin mi, yavrum, sesimi ?
Duydun mu sen büyük gücümü ?
Ben yardım etmedim mi, 
düzeltmedim mi ?
İnanıp da geldin mi, şükür ettin mi ?
Bütün dünya karanlıktaydı.
Kim inandı, aydınlık saçtı.
Senin için, nazlı kul, haca gerildim.
Benim için duydun mu, iman edesen



?
Zayıfız biz, senin önünde.
Sık sık dolaş bizi, ya Rabbim.
Yoruluyoruz çabuk, Rabbim, 
Allahım.
Ver bize o kuvveti, doğru gidelim.
Bende kuvvet, dünya bitince.
Sen iman et bütün kalbinle.
Niçin vaz geçiyonuz benden 



yavrular ?
Dünya arkada kalsın, ardımca gelin.
Susuzum ben, Rabbim, Allahım !
Ver içeyim diri suyundan.
Binlerce şükür sana, Rabbim, 
Allahım,
Sen çok merhametlisin, hep 
affediyon



609

İşte geldim, senin kalbine.
// Şifaladım seni, benim olasın. //
Tekrar:
Ben seni çok sevdim, brakmam seni
Yangın, ateşlerde brakmam seni.

İşte vakıt geldi, yavrum, benim 
olsağın.
// Aydınlattım yüzünü, gördün  



beni. //
Uzattım ellerimi, tuttum seni,

// Gösterdim sana, yavrum, 
cennetimi. //

Gece gündüz işledin, gece gündüz
işledin.
// Ben gördüm seni, tarlayı 
bittirdin. //

Yaktırmam seni, gösterdim sana,



// Yavrum, mutlu yüzümü. //  
610

// Yendik biz şeytanı, yendik biz 
şeytanı,

Yendik biz şeytanı İsa’yla. //
// O Aleluya, o Aleluya

Yendik biz şeytanı İsa’yla. //
// İsa’nın adını, İsa’nın adını

İsa’nın adını övüyoz. //
// O Aleluya, o Aleluya



İsa’nın adını övüyoz. //
// Artık biz serbeziz, artık biz 
serbeziz,

Artık biz serbeziz Şeytandan. //
// O Aleluya, o Aleluya

Artık biz serbeziz Şeytandan. //
// Yendik biz şeytanı, yendik biı 
şeytanı,

Yendik biz şeytanı İsa’yla. //



// O Aleluya, o Aleluya
Yebdik biz şeytanı İsa’yla. //



611

Yeni hayat verdim size,
Yeni yürek verdim size.
Kabul ettim İsa’yı
Şükür, şükür Mesih’e.
Neden böyle sıkıldın ?
Sevinç verdim kalbine.
Neden böyle yaptın,
Beni, beni darılttın ?
İsa Mesih, Rabbim,



Sen brakma bizi burda.
Sen bize yardım et,
Sen bize sevinç ver.
Ey, Allahım, Allahım,
Verdin bize aydınlık,
Verdin bize kuvvetini,
Şükür, şükür Mesih’e.
612

Tekrar:
// Yiyorlar, içiyorlar,



Günah işleyorlar,
İsa’nın ismini 

 İstemiyorlar. //
// Ver Allahım, ver bana,

İman sevgi ver bana,
Köyden köye gezeyim,
İsmini ben öveyim. //

// İsa Mesih gelecek,
Bu karanlık dünyadan



Bizi alıp gidecek,
Bize cennet verecek. //

// İman edin İsa’ya.
Çünkü bir gün gelecek,
İnanları alacak,
İmansızlar yanacak. //



613

Yıllarca günahımla durdum.
Dolaşmaktan pek çok yoruldum.

// Rab İsa’ya iman ettim,
Günahımdan kurtuldum. //

Rabbimin çocuğu oldum ben.
Artık çok seviniyorum ben.

// Ruh beni doldurunca,
Rabbimin izindeyim. //



Rabbimin kutsal işine ben
Seçilmişim işlerim.

// Rabbimle övünüyorum.
Sonsuz ona güveneyim. //

Birlikte ilahilerimle
Rabbi över, söylerim.

// Ruh beni doldurunca,



Rabbimin izindeyim. //

Rabbimin dooru yolundayım,
Kuvvetinle yürürüm.

// Hamtlar şükürler olsun,
Sevgisi sonsuz Rabbe. //



614

// Yüce Tanrım binlerce
Şükürler edelim sana.
Sağ salim topladın bizi
Senin tatlı sayana. //

   Tekrar:
// Orada beyaz evimiz,

   Orada bizim bahçemiz,
   Dön gel artık sen İsa,



   Teslim et bizi yanına. //

// Şükür, şükür Rab İsa’ya
Sensin  gözletleyen bizi,
Kanınla yıka bizi,
İmanla doldur bizi. //



615

Yüz yüze görüşecem, Rab İsa 
Mesihle.
Şükür ederim Rabbime, Onun 
sevinciyle
Tekrar: Seviyom seni İsa Mesihim.

Seviyom seni candan, yürekten.
Şükür senin sözüne, Rab İsa 
Mesihim,
Sen benim kör gözlerimi açtın bu 



dünyada.
Dar yolundan, Allahım, ben 
yürüyeceğim.
Bir gün bu yol son bulunca seni 
göreceğim.
Tez gel, İsa Rabbicim, seni 
bek.liyorum.
Senin göksel düğününde olmak 
istiyorum.



616

Yüzün, gözün sararmış,
Elin, ayağın bulanmış.

// Bana geldin o telaşla,
Sevinçle karşıladım, //

Nerelerde gezmişin,
Çamurlara girmişin.

// Çamurlarda gezmişin.
Sen beni hiç bilmezdin. //



Gel, Allahım, tut beni.
Bu çamura girmeyim.

// Ver elini, al beni.
Çamurdan çıkar beni. //

Aldanma bu dünyaya,
O sana kalmayacak.

// Günahlarla dolacan,
Cehennemde yanacan. //



Günah günah üstüne.
Tepe oldu kalbime.

// Dert oldu yüreyime,
Allahımı bilmeden. //

Eğer beni istersen,
Ben seni işitecem.
Sana her gün gelecem,
Hayatına girecem.



Sana her gün gelecem,
Cennetimden verecem

İşit, Allahım, beni.
Bu dertten kurtar beni.

// Günahımı affet sen,
Şeytandan kurtar beni. //

Sen atıldın kullardan.



Ben seni koruyacam.

Ver, elinden tutacam.
Ben seninle olacam.
Ver, elinden tutacam,
Cennetime koyacam.

617

Yürekten mi üzüldün
Bugün kardaşına ?



// Göster ona iyilini,
Çağır onu sevinçle. //
Sen onu seversen,
Oruç tut onun için.

// Aala Allahın önünde,
Allah bağışlasın ona. //
Sen bunu yaparsan,
Bahşişi alacan.

// Altından taç taşıyacan,



Allahın yanında. //
Sen onu seversen
İkiyüzlülükle,

// Yazık olsun, ey can !
Sönmez ateş sana. //
Dava olacak herkese,
Kim ikiyüzlü ise.

// Bunun için yalvarırım.
Uyanık olun siz! //



Yürekten mi üzüldün
Bugün kardaşına ?

// Göster ona iyilini,
Çağır onu sevinçle. //

618

Kaynak hepsi niymet,
Durmadan merhametini
İstiyorlar, kıymetli Allahım.



Seni övmeye yardım et.
öğret bana tatlı ilahini
Nasıl çağırıyorlar gökte.
Kaldırayım yüksek sevincimi.
O canımı kurtardı.
Sen buraya kadar yardım ettin.
Rabbim, umudumsun sen.
Gene aynı yardımınla
Yetişeyim evime.



Kurtarıcı günahlı buldu beni.
Merhametiyle, sevgisiyle o,
Ödedi beni verdi.
Pahalı kanını döktü.
Ta duyuyom ki, günahlıyım.
Ben brakıyorum Rabbimi.
Döndür beni merhametine,
Sen yüreyimi al benim.
Yaz onu sen kendine,



Göklerdeki avluna.
Yap beni sen birlikte,
Mubareklenmiş toplantına

619

// Kakalım ellerimizi, 
Övelim Allahı, Övelim Allahı, 
Aleluya! //
Tekrar:

// O, Aleluya. O, Aleluya



O, Aleluya, Aleluya! //
// Kaldıralım sesimizi, 

Övelim Allahı, 
Övelim Allahı, Aleluya! //

// Kaldıralım biz elleri, 
Övelim Allahı, 
Övelim Allahı, Aleluya! //

// Tutunalım el ele, 
Övelim Allahı, 



Övelim Allahı, Aleluya ! //
620

// Kaldıralım hepimiz, 
Ellerimizi yukarı.
Övelim Allahımızı,
O bizi kurtarsın. //
Tekrar: 
Dua edin, dua edin.
Allahımız bizi görüyor.

 Dua edin, dua edin.



Allahımız bizi seviyor
// Allahımız gelecek,

Bu dünyayı tez yakacak.  
Her iman eden Ona
Sonsuzlarca ölmesin.//

// Ya sen, İsa Rabbimiz, 
Yavrularını çok sevdin.
Hepimiz için öldün.
Ebedince yaşayalım. //



621

Kanından kan diliyorum, 
Mesih’im, senin kanından.

// Yıka beni, İsa Mesih, 
Allahım, Allahım, Allahım. //
Diz çöktüm senin güzel adına. 
Yalvarıyorum ben sana.

// Affet benim günahlı canımı 
    Sen, Babacım, Babacım. //

Yalvarıyorum, Allahım, 



İsa, Oğlunun adından.
// Kabul etti İsa duamı.

Allahım, Alllahım, Allahım. //
Yüce olan gök Babacım,
Yetiş Babam, yetiş Babam.

// Şifalı elini uzat,
Andırayım senin adını,
Güzel adını. //
Ölürken yarattın beni.



Çevridin sen beni, Allahım.
// Şükür ediyorum sana.

Yüce olan gök Babacım,
Gök Babacım. //
Gelin, gelin benim yolumdan.
Yanlış yola siz gitmeyin. 

// İzinizi görüyorum,
Lafınızı yazıyorum, yazıyorum. //
Sizin için ben gerildim.



Sizin için kanımı döktüm.
// Sizin günahlarınız için

Ben canımı telef ettim,
Telef ettim. //
O İsa, sevgili Tanrımız,
O İsa, kuvvetli Rabbimiz.

// Gel, doldur beni senin 
kuvvetinle, 
 Kuvvetinle, kuvvetinle. //



622

Kara kara geceler,
Apaydınlık gündüzler,

// Aldanmayasın, yavrum.
Şeytanın sevincine. //
Ne günah işledin sen ?
Günahını bilirsin.

// Bağır, af iste Allahtan.
O seni affedecek. //
Gelin, gelin, benim olun.



Hepsiniz sevinçle dolun.
// İste benden, vereyim.

Her ne derdin var ise. //
Bağırın, bağırın gökte olana,
Gökte olan Allahımıza.

// O siıi işitecek,
Günahınızı affedecek. //
Hani benim olduydun.
Hani beni sevdiyidin.



// Hani beni beklerdin.  
Neden verilemezsin ? //
Sen yanıma gelecen.
Sen bizimle görüşecen.

// Sana cevap verecem.
Sen ban ne söyleyecen ? //
İman verdim ben sana.
Ruhumu verdim ben sana.

// Cennet eyledim ben sana.



Sen ne getirdin bana ? //
Sen burada çekecen.
Sen beni bekleyecen.

// Sen yanıma gelecen.
Muradına erecen. //



623

// Kim inanıyor İsa Mesihe 
  Ölmeyecek, yaşayacak. //
// Verin gidelim Onun izinden,
 Şükür edelim İsa Mesihe. //

Tekrar:

// Yıka sen beni, 
Besle sen beni,
Sula sen beni, 



Terk etme beni. //

// Yangın olcak, 
Ateş olacak,
Bağırış olacak, 
Dünya yanacak. //

// Allah gelecek, 
Yere inecek,
O beyenecek, 



Temizleyecek. //



624

Kim inanırsa İsa Mesih’e
Ölmeyecek, kurtulucak.

// Onun izinden gelin gidelim,
Temizlenelim, şükür edelim. //

Ben inanmışım senin gücüne,
Ruhla ateşin yanıyor bende.

// Sen kuvvetlisin, yükseklerdesin,
Sen şafaklısın, sen aydınlıksın.//



Gece ve gündüz diz çöküyorum,
İsa Mesih’e haykırıyorum.

// Besle sen beni, sula sen beni
Vergile beni, terk etme beni. //

İsa gelecek, yere inecek
O beyenecek, temizleyecek.

// Yangın olacak, ateş olacak.
Bağırış olacak, dünya yanacak//



Yol, gerçek, yaşam İsa Mesih’te
İnan Ona, O düzeltirir.

// Vakıtım yakın, ben geliyorum.
Siz korku bilin, günah yapmayın. //



625

Kim yaptı çiçekleri ?
Kim çiyle suladı ?

// Kim verdi kokuları ?
Kim güzellik düzeltti ? //
Kim kuşlara kanatları
Verdi yiyin uçsunlar ?

// Kim öğretti, yuvayı
Samandan kursunlar ? //
Karıncaya kim öğretti,



Saklasın tohumları ?
// Arılara da, bal etsin

O güzel çiçeklerden ? //

Her şeyi sen yaptın, 
    Allahım. 
Her şeyi sen düzelttin.

// Kuşlar gökte uçsun diye,
Sen kanat yaratmışsın. //



Sen yaptın mavi gökleri,
Gündüzü ve de geceyi.

// Sana şükürler bu yerden
En ufak bir şey için. //

626

Korkmayın siz lüzgyardan.
Dinleyin siz, yavrular.
Sizinle uraştım,
Şeytandan alayım.



İşlerimi siz yapın
Sözlerimi konuşun.
Benim de yaptıyım 
İşleri siz yapın.

Aalayın siz yavrular.
Dua edin İsa’ya
Tezlerde gelecek,
Uykuda olmayın.



Rab İsaya inanıp 
Ona dua edenler
Yolundan gidenler
Sesini duyarlar.
627

// Kuvvet ver, tut beni sen.
Tut beni, doğru Allahım.
Var benim yolum yürüyeyim //

Ben cennetine kadar.



// Furtunada benimle ol
Gece gündüz beni yürüt.
Senin ardından ben gideyim. //

Senin cennetine gireyim.

// Ko essin lüzgyarlar,
Ko yoğulsun karlar.
Benimle benim kurtarıcım. //

Benimle benim sevgim.



// Ne vakıt geliyor kenar
Alsın bizi cennete,
Ben türküyle duracam. //

Göklerdeki tahtın önünde.

628

Tekrar:
// Kurtarıcımız Rab İsa

Elimden tutar beni.



Bu günahtan uzak olsam,
 Şimdi senin elindeyim.//

// Beni ateşine atma.
Beni yalnız sen brakma. //

// Şimdi senin ardındayım,
Mutlu olayım. //

// Benim için, ey Allahım,



Acı çektin, sen dayandın. //
// Ayrılamam senden artık,

Şükürler olsun. //

// Benim için, ey Allahım,
Acı çektin. sen dayandın. //

// Ölürüm, ayrılmam senden.
Senin oldum ben. //



629

Köy köy ben gezerdim, 
Çareyi bulamadım.

// İsa beni buldu,  
Derdime derman verdi. //

Tekrar:
O İsa, sevgili dostumuz,
O İsa, kuvvetli Rabbimiz,



Gel doldur beni 
Senin kuvvetinle
Gel doldur beni 
Senin sevincinle.

Çok çeki geçirdim ben, 
Dermanı bulamadım.

// İsa beni buldu, 
Derdime derman verdi. //



Gel Rabbim, gel Babam ! 
Ellerine al beni !

// İsa doldur beni 
Senin kuvvetinle. //

Ben çok günahlıydım, 
Hem de çok hasta idim.

// İsa beni buldu, 



Ve kuvvetini verdi. //

630

// Küçücükken, büyükken
Çoğuro büyümüşüm ben. //

Tekrar:
// Brakma beni, sen Rabbim.
 Senin ellerine brakıyom 
kendimi. //



// Köyden köye gezecem,
Ben adını övecem. //

// Kanını bana döktün,
Yüreyimi yıkadın. //

631

Küçük çocuk idim ben,
Yollarda yürürdüm ben.
Ziyanlık çekerdim ben,



Allahı bilmezdim ben.
Bir akşam İsa geldi,
Yüreğime O girdi.
Bana iman O verdi,
Benim için O öldü.
İsa’ya iman ettim,
Günahlarımı aldı.
Gözlerimi O açtı,
Bana sevinç O verdi.



İnanın siz, kardaşlar,
İnanın kızkardaşlar !
İsa bizi alacak,
Cennete götürecek.
632

/// Lambanı yaksana, gene 
yansın ! ///
  // Yansın, yansın, yansın ! //

/// Kaldır onu yukarı, gene 



yansın ! ///
  // Yansın, yansın, yansın ! //

/// Bil onu ki, şeytan yatmıyor, 
ister söndürsün. ///
  // Yansın, yansın, yansın ! //

/// Onunla bile ben davaya 
çıkacam. ///



  // Yansın, yansın, yansın ! //

/// Orda var yaşamak Allahla 
bile. ///
  // Yansın, yansın, yansın ! //
633

Melek dedi Meyreme: “Selam, kız, 
sana !
Senden gelecek dünyaya kurtarıcı!’



Tekrar: 
// Şükür, şükür olsun sade İsaya. //
İsa geldi bu dünyaya kelamı vaz 
etsin.
Onunla bile, onunla bule, göklere 
gidelim.

Sakatlar yürüyor, körler görüyor, 
Şükür İsa’ya.



Gelin fakirler, gelin hastalar 
şifamı vereyim.

İsa bizi kanıyla yıkadı, hazır olalım.
Onunla bile, onunla bile göklere 
gidelim.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya,
Aleluya, şükür İsa’ya.
Şükür, şükür olsun sade İsa’ya.



Şükür, şükür olsun sade İsa’ya.

634

// Mesih İsa gelecek, bize şifa 
verecek //

Tekrar:  
// O mubarek Mesih İsa. 

Yüzü, gözü nurluydu //



// Mesih İsa gelecek, 
Bizi alıp gidecek //

// Mesih İsa gelecek, Bizi göklere 
teslim edecek //

// Mesih İsa bu muydu ? 
Gökteki melekler duydu //

635

Ne güzel bahçeniz var. 



Ekilmiş güllerim var.
// Kokulu güllerim var. 

Sevinçli güllerim var.//
Gülünü koruyasın, 
Kimse onu çalmasın.

// Kenara atılmasın, 
Üstüne basılmasın.//
değil mi, gülü istedin? 
Gülü sana yolladım.



// Ne için sahibi olmadın, 
Gülüne hiç bakmadın? //
Gülü aldın alalı 
Benim gülüm aaladı.

// Benim gülüm sarardı, 
Benim gülüm açmadı.//
Gülüm kapalı durmasın. 
Kokusu var, kokulsun.

// Gülümü ver, koksunlar, 



Kokup da uyansınlar.//
Çok fiyatlı gül verdim. 
Gülüm sönmüş dönerse,

// Gülüm bana söyleyecek, 
Çok büyük dava görecek.//

636

// Ne zaman yalvarıyom, Rabbim,
ben sana,

İşit sen benim, benim dualarımı.



//
Rabbim, Rabbim, Rabbim İsa,
İşit sen benim, benim dualarımı.

// Sen mubarekle, Rabbim, 
benim hanemi,

Benim hanemi, benim 
yavrularımı. //

Rabbim, Rabbim, Rabbim İsa,
İşit sen benim, benim dualarımı.



// Mubarekle, Rabbim, 
topluluğumuzu,

Topluluğumuzu, bizim 
güdücümüzü. //

Rabbim, Rabbim, Rabbim İsa,
İşit sen benim, benim dualarımı.

// Mubarekle Rabbim, senin 
ektiyini,

Senin gücünle onu sen 



büyütesen. //
Rabbim, Rabbim, Rabbim İsa,
Senin Ruhunla, senin güçlü 

sözünle.
// Mubarekle, Rabbim, 

kardaşlarımı,
Kızkardaşları, hep seni 

düşünsünler. //
Rabbim, Rabbim, Rabbim İsa,



Senin işine yürütsünler her 
yerde.
637

Ne zor inandın sen bana.
Kalbini zor verdin bana.

// Korkma, ver kalbini bana. //
// Yardımcıyım her gün sana. //

Çok inandın sen bana.
Çok yardım ettim ben sana.



// Yardımını anlamadın. //
// Gittim gene geniş yola. //

Sen benim olduydun.
Sen artık beni sevdiydin.

// Sen bana yemin ettin. //
// Beni ne çabuk unuttun. //

Sen yerlerde kalacaksın.



Karanlıkta olacaksın.
// Ellerini yüzüne koy. //
// Sen yerlerde kalacaksın. //

Dön, gel artık sen sayaya.
Hep beraber biz olalım.

// Biz hiç ayrılmayalım. //
// Beraber göke varalım. //



Can sıkıyom dertlerime,
Dertlerim ganice oldu.

// Dayan yavrum dertlerine. //
// Dertlerine geliyorum. //
  
638

Ne için be, ey yavrum,
Gene suç işledin?

// Benim dediğimi,
Benim sözümü



  Sen yine tutmadın. //
Tekrar:
Kalbini ver bana,
Temizleyim seni.

// Kuvvetle ateş
Ben sana vereyim.

 Her zaman. her yerde. //
Sen ne zaman, yavrum,
Diz çöküp yalvarsan,



// Kalbini pakla !
Temiz tutasan,
her vakıt, her zaman.//
Senin için, yavrum,
Çarmıha gerildim.

// Tükürüp, sövüp,
Dövdüler beni.
Kanımı ben döktüm. //
Benim yavrularım,



Ruh onlara güder.
// Sesimi tanıp,

Beni seslerler,
Her zaman, her yerde. //

639

Ne kadar acı yaşlar döktüm,
Seni, Allah, aradım.

// Hep seni, Allah, merhametli
Kıskançlıkla aradım. //



Niçin benim dualarıma
Sen susarsın çok günler ?

// Ya da istiyon imanımı benim
Deneyesen, Allah, sen ? //
Kardaşımın günahlarını
Candan af etmedim mi ?

// Ya da senin temiz gönlünce,
Bir günah mı işledim ? //
Az da olsa benim imanım,



Daha dünyanın içinde.
// Doldur beni imanınla sen,

Hep sevgiyle doldur sen. //
640

// Ne mutlu ruhta yoksul 
olanlara, //
// Göklerin egemenliyi 
onlarındır. //
// Ne mutlu, ne mutlu aalayanlara,
//



// Hepsi onlar teselli 
edilecekler. //
// Ne mutlu yumuşak huylu 
olanlara, //
// Onlar yeryüzünü miras alacaklar.
//
// Ne mutlu doğrulua 
acıkanlara, //
// Çünkü onlar doyurulacaklar. //



// Ne mutlu merhametli 
olanlara, //
// Onlara da merhamet 
edilecek. //
// Ne mutlu yüreyi temiz 
olanlara, //
// Çünkü onlar Tanrı’yı 
görecekler. //
// Ne mutlu barışı getirenlere, //



// Onlar Tanrı evlatları 
çarılacak. //
// Ne mutlu Tanrı için çeki 
çekenler, //
// Göklerin egemenliği 
onlarındır. //
641

Ne soğukmtu kalbim benim,
Seni, Babam, bulmadan.

// Ateş oldun sen kalbimde,



 Yeniden buldum vatan. //
Şaşırmıştım kuzu gibi,
Bulamadım yolumu.

// Beni buldun, İsa Mesih.
  Yeniden buldum vatan. //

Nedir korku, nedir kahır,
Defettin sen kalbimden.

// Ne de olsa etrafımda,
 Şükürler olsun sana. //



642

Ne hale düştün, boynun 
bükülmüş,
// Verdiyim Ruh, kalbinde ot gibi 
sönmüş. //

Gidin yavruma, teselleği verin.
// Brakmayın siz yavrumu, ot gibi 
solsun. //

Benim yavrucuğum, seçmiyor 



beni.
// Ruh gözleri kapanmış, görmüyor 
beni. //

Gidin yavruma, andırın beni.
// Brakmayın siz yavrumu, onu çok 
sevin. //

Sen yemin ettin, unutma beni.
// Gökte melekler şahit, gördüler 
seni. //



Gelin kardeşler, biz toplanalım.
// Her bir günlerimizde birlik 
olalım. //

Bir zamanlarda, bu gök açıldı.
// Gökyüzünden Allahtan bir ses 
duyuldu. //

‘Bu Oolum’ dedi, “O dooru.’ dedi.
// Onu ben çok seviyom, sizi 
vereyim. //



Dinlemediler, kötülediler.
// Onun dooru sözünü 
beyenmediler. //

Vurup dövdüler, sürüklediler.
// Onu çarmıha gerip 
enserlediler. //

Sabur istersen, sabur verecem.
// Sonsuz hayatı alıp gıoke girecen.

Gelin, kardeşler, biz toplanalım,



// Her bir günlerimizde birlik 
olalım. //

643

Neden  böyle sıkılmışsın,
Karanlıkta sen kalmışsın ? 
Düşünme sen yeryüzünü,
Ellerini kaldır bana. 
Tekrar:
// Dile Rabden, sen dile,



   Her ne derdin var ise. //
Kayayım ben, Babayım ben.
Her bir derde dermanım ben. 
Dertlerini brak sen bana,
Yardımcıyım ben de sana. 
Şimdi göklte kral oldum ben.
Son geliyor her bir yere. 
Düşünün siz, taşının siz,
Tez gelecem, pek yakında. 



İnan olun, inan olun.
Her vakıt siz dua edin. 
Tezde size ben gelecem,
Sizi göke götürecem. 
644

// Neden sıkıldın, yavrum,
Neden düşündün.
Neden sen bana, yavrum,
Hiç güvenmedin ? //

// Bilmez misin, sen yavrum,



Ben kurban gittim.
Hepiniz için, yavrum,
Kanımı döktüm. //

// Dooru yoldan git, yavrum.
İman et bana.
Yerin hazırdır, yavrum,
Gökler yüzünde. //

// Kaldır kafanı, yavrum.
İnat olma sen.



Aala bana, yavrum, sen.
 Aala bana sen. //
// Düşünceni sen, yavrum,

Teslim et bana.
Al benim Ruhumu,
Şen ol dünyada. //

645

Neden, yavrum, üzgün durursun?
Niçin bana, yavrum, 



güvenmiyorsun?
Artık dünyanın sonu geldi,
Döktüğüm kana iman edesen. 
Seni cehenemden kurtardım,
Benimle bile cenette olasın.
Kaldır başını bana, yavrum,
Esen lüzgyarlara bakma sen. 
Hayatınız zor oldu sizin,
Nasıl da düştünüz imandan. 



Söyle şarkını şimdi bana,
Rüya gibi geçecek gamın. 
Bana her iman eden kişi, 
Mutlu olacak cenette.
İnan, yavrum, inan bana,
Sana kanımı bağışladım.
646

// Neredesin, sen Allahım ? //
İşit beni, sen Allahım.

// Zor haldeyim, gel 



   gıor beni. //
// Vur kapımı, ben açayım. //
// Açıp da sana bakayım. //
// Söyle derdini sen bana. //

Yardımcıyım, yavrum, sana.
// Yardımcıyım, kuzum, sana. //
// Kaldır ellerini bana. //

Yardımcıyım, yavrum, sana.
// Yardımcıyım, kuzum, sana. //



// Neredesin, deme bana !//
Hepsinizi görüyorum.

// Hepsinizi yazıyorum. //
// İsa Mesih davet etti. //
// Herkese iman inan verdi. //
// Size ruhumu eyledim. //

Size şifalar verdim.
// Size cennet eyledim. //
647

Nereye, nereye vurayım,



Şu kutsuz başımı ?
// Nereye, nereye gideyim,
   Bu yalnızlık sardı beni ? //

Tekrar:
Rabbim, Rabbim duruyor.
Herkesi de bekliyor.

 // Gözyaşıyla aalıyor,
‘Gelin, gelin.’ diyor. //

O Allahım, Rabbim, 



Neredesin, Mesih’im ?
// Nasıl, nasıl bulayım 

Ben senin yolunu ? //
Nasıl, nasıl yapayım,
Allahımı bulayım ?

// Benim Allahım var,
O beni yalnız brakmaz. //
Nasıl, nasıl rahat olayım,
Vergimle ben bu dınyada ?



// Nasıl, nasıl rahat olayım,
Siz çeki çekerken. //
Gelin, gelin yavrular,
Gelin, gelin kuzular.

// Bu çekiler olmazsa,
Bu yalnızlığı duymayın. //

648

// Nerelerde ben gezmişim,
Başıma çare bulmadım. //
Tekrar:



// Olamam, olamam Allahım.
  Ben sensiz burada duramam. //
// Köyden köye ben gezerdim,

Şifa, Rabbim, bulamadım. //
// Doktorlara ben gitmiştim,

Derman, Rabbim, bulamadım. //
// Ben, Allahım, hasta oldum,

Sende Allahım umudum. //
// Ben, Allahım, kimsesizim,



Brakma beni yalnızım ben. //
649

O Allahım, Allahım,
O kadar sevdin sen bizi.
Biricik olunu verdin,
Bizim günahımız için.

Tekrar:
O, Aleluya, Aleluya.
Brakma bizi sen burda.

 O Allahım, Allahım,



Al bizi senin yanına.
Dünyaya tezde gelecen.
Dünyaya dava görecen.
O Allahım, Allahım,
Bu yerde bizi brakma sen.
Brakma bizi sen burda,
Biz daha çekelim.
Niçin ki, biliyoruz biz,
Ne bekliyor bu dünyayı.



Korkunç karanlık basacak,
Yıldızlar bile düşecek.
Rab İsa ateş brakacak, 
Bütün dünyayı yakacak. 
Biz inanıyoruz sana,
Hani seviyon bizi sen.
Brakmayacan bizi burda
Bu büyük korkunç çekide. 
Sen alacan hepimizi



Sonsuz hayata varacaz.
Sana türkü söyleyelim
Şanlı adını övelim.
650

O Allahım, artık biliyom,
Senin zamanın geliyor.
Sen geleceksin bu dünyaya
Senin büyük kuvvetinle.

Tekrar:
// İlahi, ilahi söyleyin.



Övün İsa’nın ismini.
İsa gelecek bu dünyaya,

 İmanlılarını alsın. //
Her kimde iman bulunursa,
İsa onları alacak.
Allahın Oolu tez gelecek,
Her bir göz Onu görecek.
Gelin, sevgili yavrularım.
Benimle olun siz şimdi.



Büyük müjde sizin olacak
Dirilişte ve cennette.

651

Tekrar: // O Allahım, o Babacım,
Sen dayandır beni. //

Dünyanın sonu var, az kaldı geliyor.
Toplanın kullarım, hepsiniz 
yalvarın.
Son geldi dünyaya, bu dünya 



kalmayacak.
O benim kullarım, hepsi şaşıracak.
Yolumdan dönüp de yer verme 
Şeytana.
Bunu sen sonra ödeyecen şeytana.
Bu dünya yanacak, karanlık olacak.
Yolunu görmeyecek, perişan olacak.
İstemem yamulmuş, kırılmış, 
dökülmüş.



Saalam ol, serbest ol, diri ol, benim
ol.
652

O, bende kanat olsaydı,
Bir güvercin gibi uçayım,

// Hemen çıkıp uçayım,
Mavi göklere gideyim.//
Bu gece lüzgyarlarında,
Kaybetmişim ben yolumu.

// Ben de böyle kuş gibi



Seni, Rab İsam, aradım. //
Bir solmuş çiçek gibiyim.
Esen lüzgyarlar gibiyim.

// Düşen yapraklar gibiyim.
Yaşat beni sen, Rab İsam. //
Sevgin akan dere gibi.
Merhametin pınar gibi.

// Ruhun esen lüzgyar gibi. 
Beni O gütsün her yere.//



Topraktan yaratılmışız.
İnsan topraa girecek.

// Herkes o günden korkuyor
Ama biz Rabbe gidecez.//

653

O güzel evim benim, 
Bahçem, benim renkliğim,

// Niçin böyle düşmüşsün, 
O yaz çiçek gibi. //
Kalk artık, uyan artık. 



Kaldır başını bana.
// Vakıt geldi, açılasan, 

Salasan hoş kokunu. //
Hatırla, sen evimi, 
Senin ilk sevgini.

// Nasıl kokunu salardın, 
Yemişi getirirdin. //
Bak dinlemeyenlere ! 
Düşmüşler, yaprak gibi.



// Sürülmüşler ilk lüzgyarda, 
Gidyorlar cendeme. //
Kalk artık, uyan artık, 
Kaldır başını bana.

// Bekle beni ben geliyom, 
Alayım seni göke. //

654

// O Mesihtir, Rab ve Allahtır,
O tek yoldur, gerçek hayattır. //

Tekrar: // Aleluya, Şeytan yenildi,



Aleluya, şükür İsa’ya. //
// O padişah padişahlara,

O hakimdir, tüm hakimlere. //
// Şifa bulduk

Yaralariylan.
Aydınlandık
Onun kaniylan. //

// Teşekkürler 
Allahımıza.



O affetti 
Günahımızı. //

655

// O, Rab İsam, sen büyüksün,
Herşeyi sen görüyorsun //

Tekrar:
// O, Rab İsam, bizim için öldün,
   Bizim için kanını döktün. //  



// Kanın bizi kurtarıyor,
Hastalıktan kaldırıyor //

// Sen hacında can verirken,
Acıları sen çekerken //

// Üç gün sonra kıyam ettin.
Rab İsam, sen göke gittin //



// Ver bize sen saburundan.
Ver bize sen merhametinden //

656

Ona güveniyom, umudum benim O.
Ben İsa’ya inanmışım, beni koruyor.
Yolum diklik olsun, kaplı çalılarla.
Ben ona güveniyom, İsa beni 
kurtaracak.

Tekrar:



Bil İsa gelecek, sen hazır mısın?
O senden istiyor senin yüreyini.

Ben ona uzatıyom bakışımı, elimi.
Ben onda buluyorum sevinçli 
yüreyimi.
Geçirmiş her bir keder, çekiler de 
geçmiş.
Hep gene ben bilecem, onu için 



yaşadım.

Ben bugün, sen yarına, hepimiz yer 
olacaz.
Niçin ki, çekti İsa, haçta öldü.
Bilesin kardaş, senin için geldi.
Hayatını verdi o, hayat versin bize. 
657

// Rabbim bizi çok sevdi, 
Gökyüzünden o indi, 



Yeryüzünde yaşadı.
Tanrı’yı açıkladı. //

Tekrar:
// İmanuel doğdu dünyaya. 

Bizi kurtarsın günahtan.
İmanuel, İmanuel,

 Yücedir o, dünyada. //



// Çok çekiler o çekti,
Günahları yüklendi.
Bizim için o öldü,
Üç gün sonra dirildi. //

// Büyük müjde İncilde,
Yol ve yaşam İsa’da.
Herkes duysun, öğrensin,
Kurtuluşumuz Mesih’te. //



658

Tekrar:
// Rabbim, Rabbim, Rabbim 

Sendedir kurtuluş. //

// Gökte yıldızlar yanacak,
Ebedi  ateş olacak. //

// Yerde kaçacak canlar,
Ölüm çarçabuk gelecek. //



660

Rabbimizi sevecem, 
Yüzden göreyim onu

// Yüce Babama şükür edeyim,
Rabbimizin sevincine. //

Tekrar:
Seviyom seni,
İsa Mesih’im.
Seviyom seni 



Candan, yürekten.

Dar yolundan, Allahım,
Biz yürüyecez.

// Bir gün bu yolun sonu
Biz bulacaz. //

Tez gel, İsa, Mesih’im
Seni bekliyom



// Dar kapıdan, Allahım,
Sen bizi geçir. //

Gelin, görün, delik
Ellerimi kullar.

// Sizin için dayandığım
Acılara ben. //

Sevinçle diz çöküyom,



Allahım sana.
// Sen doldur yüreyimi,

Senin sevgiliyinden. //

659

Rabbimize merham senin.
Ona borcumuz çok, verin
Gelin, önümüze 
Serelim varımızı.



Tekrar:
// İsa, ismin hayat verir,

Zorlukta bize kaledir.
Ne şeytan, ne korku

 Sarsar imanımızı. //

İsa bizi satın aldı,
Haç üstünde o kanadı,
Haç üstünde o kanadı,



Günahlardan kurtardı.

Ya Rab, senin sözlerini,
Adını da severim,
Yollarımda ışıksın,
Yüreyimde sevinçsin.

Ya Rab, senin sözlerin
Fakirlere vatandır,



Fakirlere vatandır,
Hastalara şifadır.

661

Rabbimle ben sevinirim,
Sevinirim, sevinirim.
O beni yürütürüyor
Güzel çayırlara.
Tekrar:
O Rab İsa Mesih,



Beni ödemişsin.
Dostum ve kardeşim,
Her vakıt yakın ol.
Bize Ruhunu yolladı,
Ruh yolladı, Ruh yolladı.
Ölü canımı diriltti,
Ve beni ruhladı.
Onu yürekten sevmişim,
Ve sevecem, ve sevecem.



Bundan öte üşaücam
İsa Mesih ile.
İsa adını övecem,
Yüceltecem onu.
O bize merhametle
Yeni hayat verdi.

662

Rabbin sözü Nuh’a geldi.
Tövbe için zaman verdi.



Büyük bir tufan gelecek,
Bütün canlılar ölecek.
Sen kendine yap bir gemi.
Bak kurtarmaya kendini.
Tövbe etmek isteyenler
Seninnen gemiye binsinler.
Çifte çifte geliyorlar.
Her çeşit canlı hayvanlar.
Tıpış tıpış yürüyorlar,



Onlar Rabbi dinliyorlar.
Fakat insanların hepsi
Dinlemediler hiç Rabbi.
Çünkü onlar kötülükten
Vazgeçmedi hiç bir şeyden.
Alay ettiler Nuh ile :
‘Ne yapıyorsun, sen böyle ?
Altıyüz yaşında dede
Kapitan olur mu gemiye ?’



Fakat bir gün saynak bastı.
İnsanları korku aldı.
Gemiye kimse giremez.
Bağırmak da fayda vermez.
Nuh ve onun aylesi
Kurtuldular sekiz kişi.
Çünkü Rabbi dinlediler,
Sesine kulak verdiler.
Sen de dinle Rab sözünü.



Aç kulağını, gözünü.
Kötülükten kendin sakın,
İyilikle dolsun kalbin.

663   

// Sabahlayın kalktın mı 
   sen uykudan,// 

// Şükür ettin mi //
Kurtarıcına 
İsa Mesih’e ?



// Ne vakıt alıyorsu.n 
Niymetinden,//

// Şükür ettin mi //
Kurtarıcına 
İsa Mesih’e ?

// Na zaman görüyon 
Onun iyiliyini,//

// Şükür ettin mi //
Kurtarıcına 



İsa Mesih’e ?
// Ne vakıt işidiyon 

Onun buyurduğunu,//
// Hazır mısın sen //

Geçesen ölümden hayata ?
664

// Sade sen, İsa, 
Benim kayamsın.
O tatlı adın 
Aldı kahrımı. //



Tekrar:
Şükürler, övgüler 
olsun İsa’ya.
Şükürler, övgüler 
Baba Tanrı’ya.
// Sana güvendim, 

Kalbimi verdim.
Beni götür sen 
Aydınlığına. //



// Sen kullan beni, 
Kendi elinle,
Uygun olayım, 
Sana ey Babam. //

// Kalbimi pakla, 
Senin kanınla.
Sonsuz hayat ver, 
Bütün canlara. //

665

// Sana yalvardım, nurlu Babam,



İşit beni şimdi sen. //
// Hiç kimsem yok ki,ben 
aalaşayım, 

Büyük gamım var, Allahım. //
// Gel Allahım, gel Tanrım benim,

Kalpten sana yalvardım. //
// Ne varsa bende, sana 

verecem.
Sade, Allahım, benim ol. //



// Sen biriciksin, Rabbim İsa. 
Beni pakla temizle. //

// Allahım benim, beni tanıdın 
Daha dünyaya gelmeden.//
// Sen ya Rab İsam, yaşattın 

beni.
 Yapayım işlerini. //

// Sen nurlu İsa çok merhametli 
Fakirlerin kardeşi. //



666

Sayadan bir kuzu ayrıldı.
Yüreyimde yara açıldı.
Benim kuzum dünyaya kaçtı.
Gözüşlarım sel gibi aktı.
Tekrar:
Gel benim Rab İsam Mesihim,
Yüreklere şifa veresen.
Gel yavrucum, kuzucuğum benim,
Yüreğine şifa verecem.



Sana iyi bir şoban olacam,
Yanıma da te götürecem.
Bak, yıldızlar gıokten düşecek.
Dünya sonu gelmiş olacak.
Ben inecem meleklerimlen,
Kuzu keçi ayrı koyacam.
Kuzu olup bana üşarsan,
Ben gelince seni alacam.
İşte şimdi, kuzucuğum benim,



Gel dön bana, dolsun sevincim.
667

/// Sevin sen, İsa’yı çağır !
Gece gündüz Onu an ! ///

// Gunahlarını 
Denize O attı. //

/// Senin için Rab İsa
Haçta çekti acıyı. ///

// Adını yazdı
Hayat kitabına. //



/// Sen Hizmet et İsa’ya,
Ödülün büyük olsun ! ///

// Sevinçle senin
Yüreyinde kalsın. //

668

// Sevinin, benim yavrular, //
Benim gelişime.

// Geri dönmeyin siz //
Beni bekleyin, yavrular.

// Siz öleseniz de, 



   yaşayacaksınız.//
Benim ismimde siz ölün.

// Benim emrimdedir bu //
Seveseniz birbirinizi.

// Bu sevgi var mı sizde, //
İnanın ki, siz hepiniz bende.

// Beni seven, beni sevenler, //
Onlar da kardaşını sever. 

// Benimle misiniz, yavrular ? //



Bir şeyden korkmayın siz.
// Sade siz dayanın. //

Benim geldiyim güne kadar. 
// Sevinin siz yavrular, //

Beraberce gökte olacaz.
669

// Sevinin kardaşlar, her zaman 
sevinin !

İsa tezde gelecek inanmış 
olanlara. //



// Ayrılmayın Rabden, imanda siz 
olun.
 İsa tezde gelecek, bizi burdan 
alacak. //
// Bu yoldan dönmeyin, hiç geri 
dönmeyin,
 Boşuna çalışmayın, imanınız 
sönmesin. //
// İsa bizi sevdi, bizim için öldü,



Bizim için gerildi, bizim için 
dirildi. //
// Birlik olsun bizde, sevinçle 
dolalım,

Atalım kötülüğü, bakalım Rab 
İsa’ya. //
// Aleluya Rabbe, övgüler Babaya!

Sonsuzca şükür olsun, sade İsa 
Mesih’e ! //



670

// Sevinçsin sen bana, 
Benim canıma.
Senin inayetine 
Mesih’te olayım. //

Tekrar:
// Sevinç, sevinç var

Sade Mesih’te.
Esinlik, sevgi taşıyor
Senin tahtından. //



// Brak sen kendini 
İsa’nın eline.
Tatlı söylesin 
Kendi sözlerini. //

// Sadık köle ol 
Merhametli Baba’na.
Sana teslim etsin 
Allahın gerçeyini. //

671

// Sevinçtir, sevinçtir,



Sevinçtir Allahım. //
// Onunla, onunla

Seviniyor canım. //
Tekrar :

// Aleluya, Aleluya,
Aleluya sana. //

// Bizden bir şey istemiyor,
Sade günahımızı //

// Yıkasın, paklasın, 



O temiz kanıyla. //
// Bizden bir şey istemiyor,

Sade yüreyimizi //
// Yıkasın, paklasın,

O temiz kanıyla. //
// Bizden bir şey istemiyor,

Sade inanalım. //
// İsaya, İsaya,

Nurlu Rabbimize. //



672

Sevmişin beni,
Ben de seni.

// Hep geriye kaldınız,
Kabahatlı gibi. //
Sevin siı beni,
Hem de dinleyin.

// Deli gibi gezecekler,
Dinlemezler. //



Sevin Allahı,
Sevin güdücüyü.

// Gökteki cenneti
Sizde de olsun. //
Sevmişin beni,
Neye sevmişin.

// Neye sakındın, yavrum,
Saklanma benden. //
Saklanma benden,



Söyle sen beni.
// Sevindir beni,

Sonra ben seni. //
Severim sizi,
Hepinizi.

// Neye inandınız,
Alacam sizi. //
Sevinin siz, en çok
Siz sevinin.



// Gökte cennetim,
Size de olsun. //

673

// Sen açtın gözlerimizi, Allah,
Görelim dünyayı. //
Tekrar :
Fakirlere, hasta olanlara,
Rab İsam, sen geldin.



Fakirlere, hasta olanlara,
Rab İsam, sen verdin.

// Çok günahlı oluyoz, Allahım,
Arındır sen bizi. //

// Bizim günahlarımızdan için,
Mesihim, sen öldün. //

// Sen kurtardın bizi, ey Allahım,
Karanlık dünyadan. //

674

// Sen benim yavrumsun,



Sen benim kuzumsun. //
// Ben seni görüyom,

Ben seni seviyom. //
// Gel benim evime,

An benim adımı. //
// Şükür amin olsun 

İsa Mesih’e. //
// Ben seni yıkadım,

Benim temiz kanımla.//



// Ben sana veriyom
Benim temiz Ruhumdan.//

// Gez benim adımla,
An benim adımı. //

// Şükür amin olsun
İsa Mesih’e. //

// Sen benim yavrumsun,
Sen benim kuzumsun. //

// Ben seni görüyom,



Ben seni seviyom. //

675

// Sen benimle ol, Allahım;
Ben de seninle olayım. //
Brakma beni Allahım,
Şifalayan Babacığım.
Derman veren Allahım,
Kuzunu brakmayan Çobanım.



// Gel, Rabbim İsa gel,
Gel sen dolaş beni. //
Gel kurtar günahlardan,
Yıka bizi kanınla.
Brakma bizi, Allahım,
Seninle bile olayım.

// Gökte duran Allahımsın,
Şifalayan Babacığımsın, //



Başımda duran sensin,
Elimden tutan sensin,
Derman veren Allahım,
Kuzunu brakmayan Çobanım.

676

// Sen varsın, sen Tanrım, 
Şu yeryüzünde.
Sen göktesin, 
sen yerde, a... a... a...



Sen bütün dünyada. //
Tekrar:
// Bizim için gerildin,

Bizim için öldün. 
Al bizi yanına, a... a... a...
Şükürler edelim sana.//

// Sana yalvarıyoz,
Senden istiyoruz.
Bizim bu zayıf 



duamızı, a... a... a...
Kabul et, sen İsa. //

677

// Sen dünyayı sevdin, Allahım 
Biricik Oolunu verdin. //
Tekrar:
// Gel Rabbim, gel İsa.

Mubarekle sen bizi.//
Haleluya!

// Bir el sen de uzat, ya Rabbim. 



Mubarekle şimdi bizi. //
// Bizim için İsam sen öldün. 

Bizim için sen dirildin. //
// Al bizi İsa, yanına. 

Olalım gökte seninle. //
// Şükür sana, İsa Mesihim, 

Günahlarımı af ettin. //
// Kurtuluşunu bana verdin, 

İsmimi cennete yazdın. //



678

Seneler, seneler geçiyor. İsa’ya 
iman edin siz.
Allahtan hiç ayrılmayın siz, yer 
vermeyin Şeytana siz.
Zelzele, tolular olacak, su kuvvetli 
olacak,
Taş toz duman olacak, bütün dünya 
yanacak.
İnanın, inanın İsa’ya, Allaha duaya 



durun.
Allah sizi af edecek, dünya bitkisi 
olacak.
Yürüyün, yürüyün meleklerim. 
Dünya bitkisi geliyor.
Gök, kapısını açacak, inanlılar 
duaya duracak.
İmansız insanlar, düşünün! 
Yüzlerinizi çevirin.



Demir, demir eriyecek, taş kayalar 
duman olacak.
Dünyanın bitkisi geliyor, cennet 
kapısı kapanacak.
Herkes Allaha yalvaracak, ama 
onlara çok geç olacak.
679

Seni arıyorlar, sana, Allah,
Diz çöküyorlar,
Şükür, şükür, Allahım, sana.



Tekrar: 
İncilini ben okuyom.
Senin gönlünü yapıyom.
Şükür, şükür, 
Allahıma, Aleluya.
Allah, senden istiyom,
Hayatım gönlünce olsun.
Şükür, şükür, Rab İsam, sana.
Allah, senden istiyom,



Gökleri bana açasan.
Şükür, şükür, Rab İsam, sana.

680

Senin hayat kitabında
Yazılmdı mı gıoklerde
Söyle bana, ey İsa,
Benim adım orda mı ?
Tekrar: 
Yazıldı, yazıldı,



Benim adım yazıldı.
Rab İsa ödedi beni,
Bunun için yazıldı.
Sıkıntı ve acılarım,
Onlar bana hoş olsun.
Hizmetler tatlı olsun.
Benim adım ordadır.
Ben bir günaha düşersem,
Rabbim, sen affet beni. 



Çocuklarını çağırsan,
Beni de hiç unutma.
Göklerde meleklerin,
Parlıyor o gözleri.
Onlar beni koruyacak.
Benim adım ordadır.
681

// Sensin Allahım, sensin Babacım,
Sana yalvarıyoz, hani biz 

fakiriz. //



Tekrar: // İsteyin ben verecem,
 Kalbinizi dolduracam,

Kalbinizi dolduracam,
Sizin için ben öldüm. //

// Sensin Allahım, sensin Babacım,
Sana yalvarıyoz, hani biz hastayız.

//
// Sensin Allahım, sensin Babacım,

Sana yalvarıyoz, şifaladın bizi. //



682

Sesle İsa şimdi sesimi,
Kuzunun zayıf sesini.
Geceleyin sen ol benimle, 
Koru beni sabaha kadar.

Bütün gün sen beni yürüttün.
İlan ettim ben adını.
Besledin sen beni, ısıttın,
İşit bu gece duamı.



Bütün gün sen beni korudun. 
Şükür ediyom ben sana.
Beyaz manto giydirdin bana.
Kapladın beni sevginle.

Affet benim günahlarımı, 
Sevdiklerimi sen koru.
Öldüm mü, seninle olayım. 



Göklere beni topla sen.

Sevgili çobanım, Rab İsa: 
Ol yakın bana sen gece.
Koru sen bu zayıf kuzunu,
Zararsız sabaha kadar.

Hayatımda sen koru beni 
Hem beladan, hem günahtan.



Ölürsem de kabul edesen
Beni sonsuz sevincine.

683

Sessiz gecelerde 
Dinle, günahlı,
Senin günahlarına 
Allahın geldi.

Tekrar:



// Canım, canım, 
Dinle, bu haberi:

 Şu acı günahlarına 
İsa Mesih geldi. //

Bekler, kırda durur,
Kabul edesen.
Kapına vuruyor,
İman edesen.



Ölüm tez gelecek
Yavrum, sana da.
Vurup sormayacak:
‘Sen hazır mısın ?’

Merhametsiz kalpler
Görmezler Rabbi.
Ölüm yaklaşınca,



Sormuyor sana.

Ve sıran gelince,
Yalvaracan sen.
Vurmaklan kapıya: 
‘Nerdesin, İsa ?’

684

Sessiz gecelerde lüzgyarlarda.
Yeni türkü söyleyeyim.



Benim yüreyimde kalıyor,
Gamlı türkü dünyadan.
Seviniyorlar muhabete,
Hayatları bomboştur.
Genç yürekler, kuvvetli, diri,
Karanlıkta yaşarlar.
Çekici sesler arasında
Harcanıyor hayatlar.
Şeytan gençleri yutsun diye,



Dişlerini hep saklar.
Her şey burada kalacaktır,
Aldatıyor gençleri.
Gerçek yaşamdan götürüyor,
Kederli gün geliyor.
Ey benim sevgili gençlerim,
Kalmayın siz orada.
Kısadır onun tatlılığı,
Doldurur sizi suçla.



Sana yine şu iş kalıyor:
doğru yolu seçesen,
Veresen şu genç yüreğini
Kurtarıcı İsa’ya.

685

Sessiz gece, karanlıkta,
Ve yıldızlar parlayınca,

// Ben  gidiyom yavaş, yavaş,
Sessiz dua ile Rabbim. //



Ah, ne kadar sevdin beni !
Benim için kurban oldun.

// Yalvarıyom, duy sesimi.
Doldur beni imanınla. //
Babam benim, te neredeyim !
Yalvarıyom, al beni sen !

// Ben yalnızım şu dünyada.
Yalvarıyom, benimle ol ! //





686

// Siz hepiniz dayanın,
Geleceğim güne kadar.
Kelamımı dinleyin,
Sizinle ben olayım. //

Tekrar:

Ben gelecem, yavrularım,
Dayanın sona kadar.
O çok büyük ateşten
Sizi ben kurtarayım.



// Büyük ateş gelecek,
Bütün dünya yanacak.
Ben sizin Allahınızım,
Sizi ben kurtarayım. //

Tekrar:

Ben gelecem, yavrularım,
Dayanın sona kadar.
O çok büyük ateşten
Sizi ben kurtarayım.



// Gelin siz yavrularım,
Ben sizi çok seviyom.
Çünkü ateş gelecek,
Sizi ben kurtaracam. //

Tekrar:

Ben gelecem, yavrularım,
Dayanın sona kadar.
O çok büyük ateşten
Sizi ben kurtarayım.



687

// Sizin için ben öldüm,
Kanımı size döktüm.
İnanın yavrularım,
Sizinle ben olayım. //

Tekrar:
// Çarmıhta öldüm,

Üçüncü gün dirildim.
Sizin için çok aaladım,



Sizi ben kurtarayım. //

// Şimdi gökte diriyim,
İnanın, yavrularım.

   Yanıma geleseniz,
Cenneti göreseniz. //

688

Son zamanlar geliyor
Allahın son günü geliyor.

// Bizi alacak onunla bile



   Onunla beraber göklere //

Tekrar:
// Gel Rabbim, gel İsa.

Gel alasın sen bizi. //

Sonsuzca seni ben öveceyim
Sevinecek canım seninle.

// Sen benim yaşlarımı silecen.



Bana sevincini verecen. //

O günde seni ben göreceyim
Seninle beraber olacam.

// Sana türküler söyleyecem. //
Sana ben hamd edeceyim. //

689

// Tezde yavrum benim, 
Tezde geleceyim.
Göstereyim size, 



Benim sevincimi. //

Tekrar:
Öğren sen üzülesen,
Öğren sen aalayasan,
Öğren sen taşıyasan
Kurtarıcım gibi.

// Yara ilaçlayacam,



Verecem teselli..
Göstereyim size
Benim sevincimi. //

// Kimler üzülürse,
Söylesinler bana.
Onlar söylesinler,
Ben şifalayacam. //



// Çok az vakıt kaldı, 
İsa tez gelecek.
O toplasın bizi 
Allahın yanına. //

690

// Uzattım ellerimi 
Ben Allahıma. //

// Alacak Rabbim beni 
Onun yanına. //

// Dayanın yavrularım, 



Dayma dayanın. //
// Dayanın kuzularım, 

Dayma dayanın. //
// Artık vakıt geliyor,

Alacam sizi . //
// Kuşlar gibi uçacanız 

Benim yanıma. //
// Melek gibi çok parlak

Olacağınız. //



// Dayanın yavrularım,
Dayma dayanın. //

// Dayanın kuzularım, 
Dayma dayanın. //

// Dayanın ümmetlerim,
Dayma dayanın. //

691

Haydiyin yavrular,
Yürüyün kuzular,
Ardımca gelin siz.



Size ben babayım,
Size ben doktorum,
Ardımca gelin siz.
Artık vakıt geldi.
Tezde geleceyim,
Sizi toplamaya.
Hepimiz birlikte,
Göklere uçacaz,
Cennete gidecez.



Gelin siz fakirler,
Gelin siz hastalar.
Şifamı vereyim.
Size ben doktorum,
Size ben babayım,
Ardımca gelin siz.
Bana her inanan,
Bana her güvenen,
Hiç ölmeyecek



Ebetler hayatım,
Ebetler babayım.
Bana inanın siz.
692

Hasta düştüm bu yerde,
Yoktur derdime çare.

// Diz çöküp, yalvarıyom,
İsa Mesih Rabbime. //

Dayan, yavrum, çilene,



Ben girecem kalbine,
// Kalbini yıkıyacam,

Benim temiz kanımla. //

Bundan sonra benimsin.
Vermem seni Şeytana.

// Sana şifa verecem,
Ve cenneti eylecem. //



Tutun, yavrum, elimden,
Yürü benim yolumdan,

// Gece gündüz, her zaman,
Sen bana duacı ol. //

Ben İsa’nın adıyla
Köyden köye gezecem.

// Bütün kardeşlerimle
Adını hep övecem. //



Yürüyün, kardeşlerim,
Dar yolundan gidleğim. 

// Bize şifa verecek,
Ve cenneti eylecek. //

693

// Hastayım ben, hastayım ben,
 Başım yastıkta yatıyom ben. //
Allah, seni bekliyom. Allah, sen tez 
gelesen,



Ellerimden tutasan, Allah, ben de 
kalkayım.

Tekrar: // A..a..a... Allah, 
a..a..a... Allah,
 Brakma beni, Allah, 
çekeyim ! //

Allah, seni bekliyom, Allah, bana 



gelesen,
Ve acımı alasan, Allah, ben de 
kalkayım.

Rab beni ilaçladı. Rabbimi ben 
övecem.
Rabbe hizmet edecem. Rab İsamla 
olacam.
694

// Hastalara, fakirlere sen geldin, 



Allahım. //
// Sen açtın kalbimi, sen şifaladın 
beni. //

Tekrar: A...a...a - sen açtın 
kalbimi.
 A...a...a - sen şifaladın beni

// Çok hastaydım, Allahım. Sen 



düzeltirdin beni. //
// Sen şifaladın beni, sen açtın 
kalbimi. //

// Sen kanara, Allahım. Sen 
göklerde dirisin. //
// Yeni Yeruşalimde güneş gibi 
parlarsın. //



// Gök kapısını açtım, Allahımı ben
buldum. //
// Allahımla bile olayım, göklere 
uçayım. //

// Gece gündüz dua ediyom. 
Allahım sana yalvarıyom. //
// Gel Allahım, bile olalım. 
Cennete gidelim. //



// İman ederim İsa’ya, inanırım 
Tanrı Ooluna. //
// Eminim ölüp dirildi, cezamı da o
çekti. //

695

// Hey Allahım, 
Çok sevdim seni.
Yüzünü görmeden 



İnandım sana. //

Tekrar:
// Şükür senin adına.

Şükür senin kanına.
Koy sevaplı elini 
Benim başıma. //

// Yıka beni, Allahım, 



Kuvvetli suyunla. 
Yıka beni, Allahım, 
O temiz kanınla. //

// Ellerimi kaldırdım, 
Sana duamı verdim.
Ben sana yemin ettim, 
Seninle olayım. //



// Ver bana şifa, Allahım, 
Şifanı bulayım.
Ver bana sevinç, Allahım, 
Sevinçli olayım. //

// Koru beni, Allahım, 
Son güne kadar.
Affet beni, Allahım, 
Son güne kadar. //



696

Hepimiz kardeşiz 
Tanrının önünde.
Yaşamak dururken, 
Bu kavga ne diye ?

Tekrar: 
İsa gel, gel, gel (5h)



İsa gel.

Bir kardeş kardeşi 
Vuruyor, ne diye ?
Bir baba aalıyor, 
Kızanı nerede ?

Allahım, yalvardım, 
Affet sen bizleri.



Gel sen de dünyaya, 
Al bizi cennete.

Susmuyor silahlar, 
Bitmiyor savaşlar.
Dinsin bu gözyaşlar, 
Bitsin bu işkence.

697

Tekrar:



// Her vakıt aalıyorum, 
Sizin için ben.
Her vakıt aalıyorum, 
Affetsin sizi. //

Benim inançlı yavrularım,
Siz şüphelenmeyin benden.
Ruhun her vakıt sizinle,
Kalbim aalıyor sizin için.



Aldanmayın bu dünyada,
Unutmayın beni siz.
Ben çokumdan aklına girdim.
Az giderler benim yolumca.
O, benim inançlı yavrularım!
Bakın her vakıt Tanrı’ya.
Bitkinci günler gelecek.
Herkes cevabını verecek.
698

// Her zaman benimle, sevgi 



yaşasın
İsa Mesih’le, kurtarıcımla. //

Tekrar:
// Söyleyin ilahi, söyleyin İsa’ya.

O çalışsın yüreklerimizde. //

// O geldi bu yere, sizi kurtarsın,
Ve günahtan azat etsin. //



// Gelin sizler, büyükler, küçükler,
Yüceltelim İsa’yı yüreyimizle. //

// Şükür İsa’ya, şükür Baba’ya.
Tez geliyor o yeryüzüne. //

699

Herkesin derdi var, 
Derdini çeker.
Sabır veriyorum, 
O sana yeter.



// Hasta olsam da, a...a...a...
Acam olsa da, a...a...a...
Ölüm olsa da, a...a...a...
Allaha dua. //

Sen benim evime 
Hiç girmedin mi ?
Sen benim adımı 
İşitmedin mi ?



// Sen benim yavrum, a...a...a...
Sen benim kuzum, a...a...a...
Cennete yazayım,. 
Senin adını //

Şükür, aminler olsun, 
Allahımıza.
Bir yol açtı bize, 
Kurtulmamıza.



// Hasta olsam da, a...a...a...
Acım olsa da, a...a...a...
Ölüm olsa da, a...a...a...
Allaha dua. //

700

Hiç görmedi insan güozü,
İşitmedi kulak,
// Rab Allahın hazırladığı

Onu seven kişiye. //



Allahımın güzel Ruhu
Gökler açar bize.
// Orda ışıldayan ışık

Gösteriyor yol bize. //

Temiz öbür tarafında
Orda rahat, barış.
// Yürekleri pak olmayan ,

O sofradan alamaz. //



Kutsal kapı güvenilir.
Günah kırda kalır.
// Sade temiz canlar girer

Senin güzel evine. //



701

// Çile çekmeye geldim bu karanlık
dünyaya.//

Çilemi doldurayım, Allahımla 
olayım.

Allahımın yolunda her dayma ben 
olayım.
// İsa beni affettin, çilemi de yok 
ettin.//

Allahımın yolunda yıka beni 



kanınla,
Af et, af et sen beni, af et 

günahьlarımı.
// Kendime güvenirdim, çok 
günahlar işlerdim.//

İsa beni af etti, derdimi defetti.
Bağışladıktan sonra, bana cennet 

eyledi.
// Artık seviniyruom bütün 



kardaşlarımla //
Rabbimin yolundayım, Rabbime 

dayaanıyom. 
Rabbime güveniyom, sade 

Rab’den bekliyom.
702

Çok da büyüktü, çok da büyüktü
Küçüklüyü İsa’nın.
O acımazdı, O acımazdı 
Ana kıymetine.



Küçüklüyünden, küçücük yaştan
İsa Mesih işlerdi.
Sabur dilerdi, sabur dilerdi 
O Babasından.

Kuvvetlidir o, kuvvetlidir o
Kuvvetli onun eli.
Sakatlar kalktı, körler de gördü, 



İsa adıyla.

O çok kuvvetli, o çok kuvvetli,
Herkese kuvvet verir.
Şimdi göklerde, İsa yalvarır
Baba yanında.

Övün Allahı, çaarın İsa’yı,
Yürekten tapın ona.



Niçin ki bugün, niçin ki şimdi
İsa kurtarır.
703

// Çok bekledim ben seni.
Şimdi sen beni buldun. //

// Sen yeni insan oldun.
Beni nasıl unuttun ? //

// Bensiz sen duramazdın.
Beni nasıl unuttun ? //



// Ben seni çok severdim.
Şimdi sen benim oldun. //

// Benim İsa Mesihim,
Benim güzel Allahım. //

// Çok çileye dayandın,
Günahımı yüklendin. //

// Kalbimizi biliyorsun.



Sen bizi görüyorsun. //
// Seni seven çok oldu,

İnançların az oldu. //

// Koruyun kendinizi,
Her gün hazırda olun. //

// Anlamadan gelecem.
Ben sizi alacam. //



// Korkma, yavrum, gel beri.
Seviyorum ben sizi. //

// Affedecem hepsinizi.
Cennette bile olalım. //

// Sayama siz toplanın.
Ben size çoban oldum. //

// Suyunuzdan geçin siz,
Kutsal Ruh’u vereyim. //



704

// Çok günah işliyoruz 
Sana, Rabbim, Allahım, 
Davet ediyoz seni
Bizimle yaşayasan. //

Tekrar:
Sensiz yaşamıyoruz
Sensiz olamıyoruz.



Sensiz duramıyoruz.
Her vakıt bağırıyoruz.

// Rab ansızın gelecek,
Yemişleri alacak.
Kimin yemişi güzel,
Onu kesin alacak. //

// Senin Rabbin o haçta,



Senin ve benim için,
Şükür olsun İsa’ya,
Şanlar olsun adına. //

// Senin de kurtarıcın,
Senin Tanrın o olsun.
Her vakıt seni bekler,
Seni kurtarmak ister. //



705

// Çok sevgi ver bana, 
Allahım, Rab İsa.
Üzülmek istemyom 
bu dünyada. //

Tekrar:
//  Çıkar bizi, Allahım, sıkıntıdan.
    Kurtar bizi, Allahım, karanlıktan.
//



// Çok hasta, ve düşkün, 
ve dertli biriydim.
Sen beni buldun diye, 
sevinçliyim. //

// Gelirim dünyaya 
tezlerde yavrular..
Sözümle davalacam 
ben herkesi. //



// Sözümü dinleyen 
herkesi seviyom,
Cennette olacaklar 
hep benimle. //

706

Çok sevdim seni, çok sevdim seni.
Açtım kalbini, ben verecem.
Çok istedin sen, çok verecem.
Görüyorum ben, biliyorum ben.
// Yanьyorsun sen, yardımcьyьm 



ben. //
Aalama, yavrum, ben yetişecem.
Yetiştiyim gibi, sabır verecem.
Göz yaşlarını brakmam, silecem.
Çok sevdim seni, koru kendini.
Candan isteyin, candan vereyim.
Hepsinizi ben candan severim.
Bu dünya gitmez, bu dünya bitecek.
Beni sevenler yanıma gelecek.



O benim diyecem, benimle gelecek.
707

// Çok çeki geçirdim, İsam,
Çok çeki geçirdim ben.
Günahımı görüyorsun,
Sana söylerim. //

Tekrar: A-a-a-a-a 
Sen bizi buldun.
A-a-a-a-a 
Selamet verdin.



// Ne söyleyim sana, Allah,
Ne söyleyim sana, ben?
Çok tatlısın, seven Allah,
Çok tatlı zengin. //

// İsterim gezeyim, Allah,
İsterim gezeyim ben.
Bu dünyada, seven Allah,
Çok tatlı zengin. //

// Üzgün ve zayıfım, Allah,



Üzgün ve zayıfım, ben.
Bana kuvvet ver sen, Allah,
Senin gücünden. //

708

Çok çeki çekti, çok çeki çekti, 
Rabbimiz küçük yaştan.
O aramazdı, o hiç bilmezdi ana 
sevgisi.
Ufacık yaştan, ufacьk yaştan, 
Rabbimiz çalışırdı.



Akıl dilerdi, akıl dilerdi Babasından.
Çok kuvvetliydi, çok da hızlıydı, 
Rabbimiz yeryüzünde.
Körler görürdü, sakatlar yürüdü 
İsa’nın adıyla.
Ne kadar güçlü, ne kadar hızlı, İsa 
şimdi gökte
Allahın yanında, Babanın yanında O 
yalvarıyor.



Övün İsa’yı, şarkı söyleyin, candan 
ve yürekten,
Şükürler olsun, şükürler olsun sade 
İsa’ya.

709

// Çok hastayım ben, Allahım. //
// Sen ilaçlayasan beni. //
// Yalvarıyorum ben sana, //
// Affet beni sen, Allahım. //



// Ellerimi ben kaldırdım, //
// Gözyaşımı sil, sen benim. //
// El kaldır sen bana, yavrum. //
// Yardımcıyım artık sana. //
// Dünya bitikisi olacak. //
// Siz yanıma geleceğiniz. //

Aalamayın, yavrularım.
Aalamayın, kuzularım.

// Ben size sabır verecem. //



Hepsinizi görüyorum,
Hepsinizi yazıyorum.

// Size dava görünecek. //
// İnançları ben alacam. //
 İnanmadık kullarımı
 Ateşlerde ben yakacam.
710

Şimdi duydum kendimi 
Hayatım tez geçiyor.

// Ben hazır değilmişim, 



Ebedi hayatına. //
İsa bana soracak
Ben oraya gidince:

// “Yavrum, ne getirdin sen 
Şu dünya hayatından ?” //
Hastalara gittin mi ? 
Fakirlere verdin mi ?

// Kardaşa af ettin mi ? 
Yüreyin temiz midir ? //



Allahını duydun mu ? 
Yolunca gider misin ?

// Size verdim İncili.
Ne anladın sen ondan ? //
Bir gün Allahımızın
Yanına biz gidecez,

// Sorgumuz olacaktır 
Onun beyaz tahtından. //
O, sevgili Babacım,



Sana yalvarıyorum
// Beni fikirli et sen,

Bu yeryüzündeyken. //
Hep yolunda olayım,
Her şey gönlünce olsun.

// Burdaki hayatımı 
Sana teslim edeyim. //

711

// Şimdi Rabbim gelecek, 
yavrularını alsın,



Yavrularını alsın, onun yanına. //
// Allah sensin İsa. Sen bizim 
Rabbimiz.

Al bizi yanına, seninle olalım. //
// İman et Rab İsaya. sana sabur 
veriyor.

O dermanı veriyor bütün dünyaya.
//
// Allah sensin İsa. Sen bizim 



Rabbimiz.
Al bizi yanına seninle olalım. //

712

Tekrar:
Şükür Allahımıza,
Şükür Rab Babamıza.
Hepsinizi seviyorum,
Hepsinizi yazıyorum ben.

Bir gün İsa gelecek,



Bize şifa verecek.
Kim inanırsa,
O çok yardım edecek.
Benim kuvvetim çok hızlı,
Güneşim pek aydınlık.
Şifa, şifa veriyorum ben,
Size yardım ediyorum ben.
Gel, ya Rabbim, yanıma,
Kanınla yıka beni.



Affet, affet, Allahım,
Affet günahlarımı sen.

713

Tekrar:
Şükür sana, şükür sana 
Allahım, yerden göke kadar.
Şükür Babam, şükür İsa
Şükür Mukaddes Ruh sana !

Allah bizi öyle sevdi,



Biricik olunu bize verdi.
// Ona iman eden kişi
 Ölmüş olsa yaşayacak. //
İsa bizi satın aldı, 
Çarmıhın üstünde o kanadı.
// Yalvarırım, sana İsam,

Yıka bizi sen kanınla //
Biz Allahı bulamazdık, 
O bizi aradı,kırda buldu.



// Dar yoluna bizi koydu,
Yazdı bizi kitabına. //

Rab İsamız gelecektir,
Dünyayı davaya verecektir
// Tohumları alacaktır,

Dikenleri yakacaktır. //



714

// Şükür, hamdlar olsun 
sade Rab İsa’ya, Rab İsa’ya, 
Rab İsa’ya //

// Şükür, hamdlar olsun sade İsa’ya
(Haleluya), İsa’ya, İsa’ya. //



// Kucağına sen al beni, mubarekle
Mubarekle, mubarekle. //

// Kucağına sen al İsa, mubarekle 
(Haleluya), 
mubarekle, mubarekle. //



// İstiyom dağıtayım tatlı haberi,
Tatlı haberi, tatlı haberi. //

// İstiyom dağıtayım tatlı haberi 
(Haleluya) 
tatlı haberi, tatlı haberi. //



// Aleluya, Aleluya, (Aleluya), 
Aleluya, Aleluya. //

// Aleluya, Aleluya, (Aleluya), 
Alelluya, Aleluya. //



715

Tekrar:
// Şükür, şükür, Aleluya,
 Güzel Allahımıza. //
// Kimsesiz kaldım, 

Ben bu dünyada,
İsa’yı aradım, 
Benimle olsun. //

// Karanlık dünyada 
Günah işledim.



Şimdi aydınlıkta, 
Kurtuluş buldum. //

// İsa Mesih, Rabbim, 
Ben senin yavrun.
Sen beni aradın, 
Sen beni kurtardın. //

716

Tekrar:
Şükür, şükür, Rab İsa’ma,
Sevincini verdi bana.



Şükür, şükür, Rab İsa’ma,
Dermanını verdi bana.

Sizin için kanımı döktüm,
Sizin için canımı verdim.
Hepinizi seviyorum,
Ama beni sevmiyorlar.

Gözümden yaşlar akacak,



Derya deniz olacak.
Gökten melekler inecek,
İnanlılara derman verecek.

İsa Rabbim, senin olayım,
Cennetinde senle olayım.
İsa Rabbim derman verdi,
Tanrı Baba sevinç verdi.



717

// Şükürler olsun sana, Rabbimiz 
İsa ! //

Tekrar: 
// Şükürler, şükürler olsun sana,

Rabbimiz İsa. //
// Ellerimi kaldırdım, senden 
isterim. //
// Gel, yavrum, benden iste, ben 
de verecem. //



// Üzgün durma, gel yavrum, kalbin
soğumasın. //

718

Yabancıyım şu dünyanın elinde.
// Allahimla olayım, onunla 
bile. //
Tekrar: Yerim, mekyanım vardır 
benim,
 Cenette mekyanım var,



Cenette mirasım var.
İstemiyom şu dünyanın olayım.

// Çünkü ben hazır oldum, göke 
gideyim. //

Yoruldun mu, Rabbi ara, bulursun.
// Bilirim ki  Allahım, bana 
yardımcı. //

Şu dünyanın yolunda Rab benimle,
// Bana her vakıt İsa, yoldaş 



oluyor. //
Kurtarıcı Rab Mesihe gelesen,

// Bekliyor seni şimdi, iman 
edesin. //

Artık vakıt yaklaşıyor, Rab gelsin.
// Her canın sorgusunu, o 
yapacaktır. //

719

// Yalvarırım sana, Rabbim



Sen gelesen, sen gelesen. //

Tekrar:
// Elini sen uzat, Rabbim.
  Mubarekle hepimizi.

Götüresen bizi, Rabbim,
 Ebedi hayata. //

// Yalvarırım sana, Rabbim,



Baba bize sen olasan. //
720

Yalnız gezerdim, kendimi 
bilmezdim.
// Üvey baba elinde çok çileliydim.
//

Tekrar: Allahım, Allahım, 
// Sensin benim yardımcım.

Hem kurtarıcım. //



Çok hastaydım ben, kendimi 
bilmezdim.
// Allah beni düzeltti, hepsini 
affetti. //

Çok hastaydım ben, çok yalnızdım
ben.
// İsa bana eş oldu, hem kardeş 
oldu. //

Yalvar İsa’ya, o işitecek.



// Er geç size gelecek, eger 
beklerseniz. //

721

// Yaşamak verdi İsa,
Şükürler ettim ben ona.

  O sayıyla ödedi,
Kendi temiz kanıyla. //

Tekrar: 



// Brakma, brakma beni sen,
Seni candan seviyom.
Sensiz ben yaşayamam,
Sensiz ben olamam. //

// Senin ellerinden
Yaşıyoruz çok islyah.
Kalbimi sana verdim,
Bol yaşamak sen verdin. //

// Tez gelecek Rab İsa,



Yanına bizi alacak,
Yanına bizi alacak,
Hep bizimle olacak. //

// Gökten ateş yaacak,
İsaya iman eden,
İsaya iman eden,
Rabbimle yaşayacak. //



tr 502

Kanatlarının altında,
En kutsal yerin gölgesinde,
Seni bekleyeceğim, ya Rab,
Tanrım, Kralım.

İşte şimdi önündeyim,
Kendine çek beni.
Her şey süprüntü kalır,
Seni tanımanın yanında.



  Tut beni ve sakla sevginle,
  Kalbinin derinlerinde, ya Rab,
  Öyle çok istiyorum ki! -
  Al şimdi beni kollarına,
  Sakla beni kutsallıkta, ya Rab,
  Öyle çok muhtacım ki !



tr 509

// Senin sevgine 
ihtiyacım var,

Senin gücüne
ihtiyacım var.//

// Ruhunu dök üzerimize //
// Ateşin yaksın kalbimize,

Seni bekliyoruz. //



tr 511

Hastalığa çare benim.
Ben iyileştiren Rabbim,
Buyruğumla özgür olursun,
Seni iyileştireceğim. 
Hastalığa çare sensin.
Sen iyileştiren Rab'sin,
Buyruğunla özgür olurum,
Beni iyileştiren sensin.



tr 535

Gel, Rab'be tapınalım gel!
Gel, şimdi yüreğini ver Ona!
Gel, olduğun gibi gel, şimdi!
Gel, olduğun gibi gel Rab'be, gel!

// Bir gün herkes bilecek: İsa Rab!
  Bir gün herkes diz çökecek.

 Sana gelenler kutsal hazineye
   sahip olacaklar.  //



tr 549

Ben zayıfken sen gücümsün,
Aradığım hazinesin.
Benim herşeyimsin.

Senin değerin ölçülmez,
Rab seni asla bırakmam.
Benim herşeyimsin.

// İsa, Tanrı kuzusu 
  hamde layıksın. //



Günahım, utancım aldın,
Yerime öldün dirildin,
Benim herşeyimsin.

Düştüğümde kaldırırsın,
Susayınca doldurursun,
Benim herşeyimsin.

// İsa, Tanrı kuzusu 
  hamde layıksın. //



tr 563

Beni yaklaştır, asla bırakma
Her şeyden vazgeçerim
Dostun olabilmek için.

Benim arzumsun, başkası olmaz
Yerini kimse tutamaz,
Kucağına sığınırım.

  Yolunu göster, kendine çek beni.



// Tek arzumsun, 
tüm ihtiyacım Sensin.

Tek arzumsun,
yanımda kal, ya Rab!  //



tr 597

Tekrar:    
Gel ey canım, gel gel ey canım.
Rab İsa'ya gel, ey canım.
Gel ey canım, gel gel ey canım.
Mesih İsa'ya gelsene canım.

Övgü sesleri yükselteceğiz,
İsa Mesih'i izleyeceğiz,
Rabbimiz İsa taparız ona.
Bizi çok sevdi teselli etti.



Tekrar:    
Gel ey canım, gel gel ey canım.
Rab İsa'ya gel, ey canım.
Gel ey canım, gel gel ey canım.
Mesih İsa'ya gelsene canım.

Galip gelir Rab İsa ismi,
Şimdiden ebede o çok yücedir.
Rabbimiz doldurur ruhla bizleri,
Onu seven açık kalpleri.



Tekrar:    
Gel ey canım, gel gel ey canım.
Rab İsa'ya gel, ey canım.
Gel ey canım, gel gel ey canım.
Mesih İsa'ya gelsene canım •



tr 599

// Ben layık değildim, 
Rab senin sevgine

Ama sen lütfedip 
kendine çektin. //

// Ellerimi sana 
ben açıyorum,

Bağışla Rab İsa, 
senden diliyorum. //



// Dualar sana 
ben yapıyorum,

Sen kabul et İsa, 
sana yalvarıyorum. //



tr 591

Bütün dünyada egemensin
Göğün ve yerin hakimi Sensin
Benim tek arzum, tek amacım bu:
Ya Rab, bende egemen ol!
  Tekrar:

Rab gücünle beni yönlendir
  Umutlarımda, zor anlarımda
  Hayatımın Rabbi Sensin
  Ya Rab, bende egemen ol!



Her düşüncemde ve her sözümde
Hayatım yansıtsın güzelliğini
Çünkü her şeyden önemlisin Sen
Ya Rab, bende egemen ol!
  Tekrar:

Rab gücünle beni yönlendir
  Umutlarımda, zor anlarımda
  Hayatımın Rabbi Sensin
  Ya Rab, bende egemen ol!   •



tr 600

  // Sen parlayan ışık, sen, 
insana yaşam

  vermek istersin, 
ey haçlanmış İsam.  //

// Ya Rab bana değer verdin, 
günahımı sen yüklendin.  //

Sıkıntıda ferah verdin,
Sevdin beni ya Rab İsam sen.



// 'Ben kapıyım, benden girin, 
benden giren yaşam bulur'.  //

'Bu yaşamı ben veririm, 
bunu alan pişman olmaz.'

//  İnsanlara 'gelin' dedin, 
'yaşam suyu ben veririm'.  //

Siz de gelin bundan için, 
bundan içen pişman olmaz. •



tr 601

Sen, Rab İsam, 
   Kralların kralısın.
Barış Prensi, 
   Kurtuluş Kayasısın.
Yaratan Tanrı, 
   Bizimle yaşadın.
Merhametli görkemli,
   Sabah Yıldızısın!



Tekrar:

Senin avlularında bir gün 
Başka yerde bin günden iyidir!
Seni öveceğim, 
   her gün öveceğim,
Çünkü Rab, sen iyisin!



Sen, Rab İsam, 
   Yol, gerçek, yaşamsın!
Diri olan 
   Tanrı kuzususun.
Ölüm yenildi, 
   Günahım affedildi!
Merhametli, görkemli, 
   Sabah Yıldızısın!



Tekrar:

Senin avlularında bir gün 
Başka yerde bin günden iyidir!
Seni öveceğim, 
   her gün öveceğim,
Çünkü Rab, sen iyisin!



Sen, Rab İsam, 
   Yaşam kaynağısın!
Kutsal olan 
   Arkadaşımsın,
İlk ve Son sensin, 
   Kalbimin Rabbisin!
Merhametli görkemli 
   Sabah Yıldızısın!



Tekrar:

Senin avlularında bir gün 
Başka yerde bin günden iyidir!
Seni öveceğim, 
   her gün öveceğim,
Çünkü Rab, sen iyisin !



tr 602

Beni al kollarına,
Duyayım kalbinin sesini.
Fısılda, anlat bana,
Seni tanımak istiyorum.



Tekrar:

// Senin güzelliğini seyretmek,
 Ömrümü evinde geçirmek,
 Yollarımda seni izlemek,

Rab tek dileğim bu!  //
Rab tek dileğim bu!



Yüzünü arıyorum,
Umudum Sende Rabbim.
Elimi tut, bırakma,
Seni tanımak istiyorum.



Tekrar:

// Senin güzelliğini seyretmek,
 Ömrümü evinde geçirmek,
 Yollarımda seni izlemek,

Rab tek dileğim bu!  //
Rab tek dileğim bu !



tr 605

Dünyada tatmadığım 
   emsalsiz sevgi verdin,
Bana "Kıymetli kuzum, 
   çocuğumsun sen" dedin.

// Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İsa,
Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İsa! //



Yüreğim hiç bilmediği 
   sahibine kavuştu,
Bırakıp tüm yükünü 
   Kutsal Ruhun'la coştu

// Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İsa,
Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İsa! //



Şimdi tek istediğim 
   güzelliğini övmek,
Yüzüne bakıp seni 
   sevdiğimi söylemek

// Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İsa,
Ya Rab, ya Rab, ya Rab, İsa! //



tr 607

Gel, Rab İsa, gel;
Taht kur yüreğimde
Sevginle doldur, taşır,
Olayım hep seninle.

//Fısılda kulağıma
   Hikmetli sözlerini
   İlan edeyim dünyaya
   Senin yüceliğini. //



tr 621

Beni sevdin Rab, 
öyle sevdin ki,
biricik Oğlunu verdin sen.
Tekrar:

Ben günahkarken
karanlıktayken
Mesih benim için öldü.



Tasarın tamamlandı,
Günahım aklandı.
Çarmıhta herşey yenilendi.
Tekrar:

Ben günahkarken
karanlıktayken
Mesih benim için öldü.



tr 622

Dudaklarım kirli, 
yüreğim isyan dolu,

Gözlerimde yaşlar, 
Rabbim sana dönüyorum.

Günahım' isyanım' sil, 
ellerinle şekillendir,

Yüreğimde umutla 
çarmıhına geliyorum.



Tekrar:

Bilirim ya Rab, günah öldürür.
Sense Rab İsam, hayat verirsin.



İçim içime sığmaz, 
sevginle yenilendim,

Yüreğimde coşkuyla 
Rabbim seni övüyorum.

Senin sonsuz sevgin 
beni özgür kıldı,

Kurtuluş sevinci 
hayatıma ezgi oldu.



Tekrar:

Bilirim ya Rab, günah öldürür.
Sense Rab İsam, hayat verirsin. 



tr 623

Keruvların arasına 
   Taht kurdun, taht kurdun.
Yüce Rabbim yüreğime
   nur oldun, söz oldun, 
   can oldun, güç oldun.



Işığının görkemi 
   bana nur oldu,
Yol oldu, yol oldu.

Üzerime çadırın gerdin.
Koru beni, ey Rabbim!
Gece gündüz tapınacağım,
Gece gündüz yüce Rabbim... •



tr 625

Güneşi taç yapıp 
başıma koysalar,

Altın olsa yıldızlar 
ellerime verseler,

Dünyayı halı diye 
ayağıma serseler,

"Çarmıhım yeter" deyip 
İsa'yı izlerim.



Bütün dünyanın 
bilgisini verseler,

'Güç ve kudret 
senindir' deseler,

Üstüne krallıklar 
vaat etseler,

"Çarmıhım yeter" deyip 
İsa'yı izlerim.



İstemem zenginlik, 
yücelik ve kudret,

Bunların hepsi 
Rab'bime aittir.

Ve ben de anladım 
sonsuz gerceği,

"Çarmıhım yeter" deyip 
İsa'yı izlerim •



tr 632

Seni beklerim, Rabbi gözlerim
Huzurunu çok özledim.
Olduğun yerde olmak isterim
Huzurunu çok özledim.
Текрар:

// Seninle biraz kalayım
Beni tatmin eden Rab.
Varlığına çok susadım
Sana doyayım, İsa. //



En kutsal yerde baktım sana
Görkemini görmek için.
İçim çekiyor, canım arıyor,
Huzurunu çok özledim.
Текрар:

// Seninle biraz kalayım
Beni tatmin eden Rab.
Varlığına çok susadım
Sana doyayım, İsa. //



Gözlerimi dağlara

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,
Nereden yardımım gelecek bana?

/// Yeri göğü yaratan, ///
 Rab'den gelecek.

O ayaklarının kaymasına 
izin vermez

Seni koruyan Tanrı uyuklamaz. •



   Herşeyi Rab'be bırak

   Herşeyi Rab'be bırak   
   O'na güven, O'nunla kal
   Herşeyi Rab'be bırak
   O'na güven, O'nunla kal

O senin doğruluğunu 
   bir ışık gibi aydınlatacak
O senin hakkını 
   öğle güneşi gibi aydınlatacak



   Herşeyi Rab'be bırak
   O'na güven, O'nunla kal
   Herşeyi Rab'be bırak
   O'na güven, O'nunla kal

// Yüreğin seni aldatmasın
Korkular seni sarmasın
Düşüncelerin seni



  uzaklaştırmasın
O'nun sevgisinden  //
Çünkü O iyidir

   Herşeyi Rab'be bırak
   O'na güven, O'nunla kal
   Herşeyi Rab'be bırak
   O'na güven, O'nunla kal



Rab'be umut bağlayanlar 
ülkeyi miras alacak

Derin bir huzurun zevkini 
tadacak, tadacak.



Kör bir adam

// Kör bir adam 
yolun yanında //
Bağırdı // Yolu gösterin //
Rabbe giden yol.

// Kirli bir kadın 
kuyunun başında //
Bağırdı // Bana su verin //
Yaşam suyunu.



// Kral bir adam 
tahtının başında //
Bağırdı // Gerçek nedir? //
Özgür oluyor.

// Kutsal bir adam
çarmıha asıldı //
Bağırdı // Tamamlandı //
Günah yenildi.



// Parlak bir adam,
mezarın başında.//
Bağırdı // Bana gelin //
Ve kurtulun.

İsa... Tek yol... Gerçek... Yaşam !



Müjde bu Rab 

// Müjde bu, Rab hayatını feda etti
sonsuz kurtuluşun için.//

O Sevdi seni, kurtardı seni.
Rab Kutsal, Rab kutsal.
O Sevdi seni, kurtardı seni.
Güçlü Kral, güçlü Kral.



// Onu tüm gücümle överim,
 överim, överim. //

Haleluya, haleluya, 
Haleluya, haleluya •



Mezmur 13  -  Ne zamana dek

Ne zamana dek ya Rab
Sonsuza dek mi beni unutacaksın?
Ne zamana dek ya Rab
Yüzünü benden gizleyeceksin?

Tekrar:

  Gör halimi, ya Rab
  Yanıtla beni, Tanrım!
  Gör halimi, ya Rab
  Yanıtla beni, Tanrım!



Sevgine güvenirim
Yüreğim kurtarışınla coşsun
Ezgilerle överim
Çünkü Sen iyisin bana!

Tekrar:

  Gör halimi, ya Rab
  Yanıtla beni, Tanrım!
  Gör halimi, ya Rab
  Yanıtla beni, Tanrım ! 



Övgü ve yücelik

// Övgü ve yücelik
        sana layık. 

  Ellerimi kaldırırım,
 adını yüceltiririm.  //

//Sen büyüksün, 
   mucizeler yaparsın, 

    Kimse sana benzemez, 
   kimse sana benzemez. //



Otdavame ti poçit

// Otdavame ti poçit, 
    Çest i slava. 
İzdigame rıtse kım teb, 
    obiçame ti Tatko naş. //

// Velik si ti, 
    çudesa izvırşvaş ti.
Nyama nikoy kato Teb, 
    Nyama nikoy kato Teb. //



Rabbin gayreti

Bize bir çocuk doğacak
Bize bir oğul verilecek.
Yönetim omuzlarında olacak.

Onun adı Güçlü Tanrı
Harika Öğütçü
Esenlik Önderi, Ebedi Baba.



Davut'un tahtı üzerinde 
   egemenlik sürecek.
Esenliğinin büyümesi 
   son bulmayacak.

Egemenliği adaletle 
   doğrulukla kuracak.
Sonsuza dek sürdürecek
   Herşeye egemen.



// Rab'bin gayreti
Bunu sağlayacak, 
gerçekleştirecek  //



Hastalıkları üstlenecek.
Suçlarımızı yüklenecek.
Hak ettiğimiz ceza 
O'na verilecek.

Bizim için acı çekecek
   Yerimize O ölecek
Bizler yaralarıyla 
   şifa bulacağız.



Davut'un tahtı üzerinde 
   egemenlik sürecek.
Esenliğinin büyümesi 
   son bulmayacak.

Egemenliği adaletle 
   doğrulukla kuracak.
Sonsuza dek sürdürecek
   Herşeye egemen.



// Rab'bin gayreti
Bunu sağlayacak, 
gerçekleştirecek. //



Sana hayranım

Görkemli, kutsal Rab
Tahtında egemensin.
Yüce, kuvvetli Kral,
Kudretle yönetirsin.

  Ben kimim ki beni böyle sevesin?
  Ben kimim ki benimle ilgilenesin?
  Tapınırım!



Tekrar: 
// Sana hayranım, Rab,

Muhteşem işlerine,
Bana olan sevgine.
Sana hayranım, Rab,
Dünya elinde olan 

 bizde konut kuruyor. //
  Hayranım Sana, hayranım Sana •



 Sanadır Bütün övgülerim

  
Tekrar:

Sanadır bütün övgülerim,
Yürekten gelen sözlerim
Sanadır, sanadır ya Rab !

Toza toprağa serildim,
İçim eriyor kederden,
Garibim bu dünyada.



// Ben sadakat yolunu seçtim
Hükümlerini uygun gördüm
Sözün uyarınca 

yaşam ver bana.// 



Tekrar:

Sanadır bütün övgülerim,
Yürekten gelen sözlerim
Sanadır, sanadır ya Rab !

Toza toprağa serildim,
İçim eriyor kederden,
Garibim bu dünyada.



// Ben sadakat yolunu seçtim
Hükümlerini uygun gördüm
Sözün uyarınca 

yaşam ver bana.//

Tekrar:

Sanadır bütün övgülerim,
Yürekten gelen sözlerim
Sanadır, sanadır ya Rab !



İçimden bir ses duydum
Yüzümü ara derdi bana
Ya Rab yüzünü arıyorum.

Tekrar:

Sanadır bütün övgülerim,
Yürekten gelen sözlerim
Sanadır, sanadır ya Rab !



Rabbe güven (Sül.Özd. 3:5-6)

(2x)

// Rabbe, Rabbe, Rabbe güven!
Rabbe, Rabbe, Rabbe güven!

Bütün yüreğinle, bütün yüreğinle,
Bütün yüreğinle Rabbe güven! //

Kendi aklına bel bağlama!
Rabbe, Rabbe, Rabbe güven!
Rabbe güven! (2x)



/// Yaptığın her işte Rabbi an!
O senin yolunu düze çıkarır.
Rabbe güven! ///

Süleyman'ın Özdeyişleri 
   üç, beş ve altı.
Rabbe güven, Rabbe güven !



Yaratan Tanrı, Yaşam Kaynağı

Yaratan Tanrı, Yaşam Kaynağı
Görkemli Rab'bim, 
her şeyden üstün

  Senin gibisi yok yeryüzünde
  Seni görelim, gel gücünle

  



// Dünya dolsun 
   senin görkemin ile
    Adın yücelsin, 
   egemenliğin gelsin  //

Sevgi Tanrısı, merhamet dolu
Sevecen Rab'bim, bize lütfeden



  
// Gökte olduğu gibi 
yeryüzünde de olsun
  Gökte olduğu gibi 
yeryüzünde de olsun  //
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