
...من أجلك



نجثوا لك يا ربنا 

ونرفع اسمك العظيم 



ونحمد اسمك الكريم

نهدي لك إكرامنا



يسوع أنت خالصنا

أتيت كي تفـدي الخطاة



صلبت فدى نفوسنا

كي تهدي للموتى الحياة



يسوع أنت مليكنا

أنت رب ذي الحياة



نهديك شكر قلوبنا

لك تنحني الجباه



يسوُع يسوعُ 

فداؤنا سالمنا رجاؤنا

يسوُع يسوعُ 

امتوٌج طول المدى مليكن



مستٌر عنه الوجوه

محتقٌر منا هنا 

كعرِق أرٍض يابسة

قد عاش فيما بيننا



ال منظَر فنشتهيه

وال جماَل أو غنى

لكنهُ ذاك الذى

تحمل أوجاعنا



يسوُع يسوعُ 

فداؤنا سالمنا رجاؤنا

يسوُع يسوعُ 

امتوٌج طول المدى مليكن



نعم ضللنا كلنا

ملنا إلى طريقنا

وهو عليه قد حمل

أثامنا جميعنا



فسيق للصلب كشاة

محتمالً تعييرنا

ومات عنا ودفن

فى القبر مع شرورنا



يسوُع يسوعُ 

فداؤنا سالمنا رجاؤنا

يسوُع يسوعُ 

امتوٌج طول المدى مليكن



كان عقابنا اللهيب

وكان عدالً موتُنا

لكن حبه العجيب

لم يحتمل هالكنا



فجاء من أعلى سماه

كى يصلب فى أرضنا

وقام فاتحاً لنا

باب الحياة والهنا



يسوُع يسوعُ 

فداؤنا سالمنا رجاؤنا

يسوُع يسوعُ 

امتوٌج طول المدى مليكن



عالَ يزيح الجبال ينادي ت

بصوِت يهز الضمير

..يشيع السالم

ينير الظالم

2رفيبصر حتى الضري





ى فوقه الُحب تجل

بجراح ودماء

صافحاً عن 

بصالة ه يلباص

2ودعاء



عالَ يزيح الجبال ينادي ت

بصوِت يهز الضمير

..يشيع السالم

ينير الظالم

2رفيبصر حتى الضري



مسح الدمع السكيب

من عيون البسطاء

نازعاً حزن الحزانى

زارعاً فيهم عزاء



غافراً كل الخطايا،

شافياً َمن فيه داء

،رافعاً كلَّ الباليا

الشقاءاعندافعاً 



عالَ يزيح الجبال ينادي ت

بصوِت يهز الضمير

..يشيع السالم

ينير الظالم

2رفيبصر حتى الضري



هل تذوقت سالماً ونعمت 

بالفداء 

علم .. من مسيحٍ بدماه 

الدنيا العطاء 



راضياً ضحى غناه

حتى يغني الفقراء

جاء لإلنسان نوراً 

2مانحاً له الضياء 



عالَ يزيح الجبال ينادي ت

بصوِت يهز الضمير

..يشيع السالم

ينير الظالم

2رفيبصر حتى الضري



قدام عرشك

أتأمل في فاديَّ 



على صليبه شال

الخطية

دمه طهرني بِّره

غّطاني



ني بأسجد وبأعبد بكل كيا



قدام عرشك

أتأمل في فاديَّ 



على صليبه شال

الخطية

دمه طهرني بِّره

غّطاني



ني بأسجد وبأعبد بكل كيا



نييا يسوع ياللي حبيت



برغم قساوتي  إيدك نشلتني



إخترت تموت 

عني عالصليب

يا إلهي حبك 

عجيب



نييا يسوع ياللي حبيت



برغم قساوتي  إيدك نشلتني



إخترت تموت 

عني عالصليب

يا إلهي حبك 

عجيب



قدام عرشك

أنا بأسكب قلبي

ده أنت إلهي

م حبي وبأقّدِ



ده الكل ما يسوى لحظة قدامك



يرخص 

الغالي 

قدام جمالك



قدام عرشك

أنا بأسكب قلبي

ده أنت إلهي

م حبي وبأقّدِ



ده الكل ما يسوى لحظة قدامك



يرخص 

الغالي 

قدام جمالك



يا يسوع أنا بأسجد عندك

وبأقدم شوقي وحبي لشخصك



في محضرك 

يحلى لي 

سجودي

ر دا حبك ليَّ س

وجودي



يا يسوع أنا بأسجد عندك

وبأقدم شوقي وحبي لشخصك



في محضرك 

يحلى لي 

سجودي

ر دا حبك ليَّ س

وجودي



...من أجلك



يا عجبا  

مخلصي

قد مات

من أجلي



وسفك الدم 

الزكي   

فدا  لخاطئ  

مثلي



يا عجبا  

مخلصي

قد مات

من أجلي



وسفك الدم 

الزكي   

فدا  لخاطئ  

مثلي



أحبني ربي

نعم أحبني          

يسوع

قد أحبني



لذا مات عني

يأحبن.. يسوع قد أحبني



أحبني ربي

نعم أحبني          

يسوع

قد أحبني



لذا مات عني

يأحبن.. يسوع قد أحبني

(2)ربي يسوع 



...من أجلك



قد
فداني 
بالصليب 
قد 
هداني
ذا الحبيب



 ً حملي الثقيل رافعا

ذا حبيبي يا جموع



لونيأاس

عن يسوع

حبه بين 

الضلوع
(2)



ذا نصيبي

ذا فدائي

ا ذا حبيبي ي

جموع
(2)



كم شفاني 

من سقام

كم جال 

عني الظالم



حاطت أكم 

بي يداه

ا ذا حبيبي ي

جموع



لونيأاس

عن يسوع

حبه بين 

الضلوع
(2)



ذا نصيبي

ذا فدائي

ا ذا حبيبي ي

جموع
(2)


