
Jeg tilbeder dig 

Min Frelser, Gud  

Jeg tilbeder dig (hver linje) 

Universets Herre 

Du, som ofrer dig 

Du er hersker 

Du er konge 

Du er Gud 

Jeg tilbeder dig 

Vejviser og min hersker 

Min eneste hjælper 

Jeg tilbeder dig…        

(hele stykket gentages) 

  

Min Frelser, Gud         

Jeg tilbeder dig… 

Du er min elskede ven 

Du er den ven, der trøster mig   

Du er kongernes konge 

Du er Kristus, Gud,      

Du er min elskede Jesus 

Du er min gode Gud 

Du er stærk og fantastisk 

Du er verdens Herre     , 

som er min ledsager 

som er på min side, Kristus 

Du er min sjæls sjæl 

Du er min begyndelse og ende 

  

Miparastamet 

Ei mundji chodåvand 

Miparastamet 

Ei chodåvande ålam 

To kæ zedjånat gozasjti 

To ei måleke hasti 

To ei ån pådesjåhi 

To hasti ån chodåji 



Miparastamet 

Ei rahbar o sarvajam 

To ei jegåneh jåvaram 

Miparastamet 

Ei mundji chodåvand 

Miparastamet... 

To ei jåre mahbubam 

To ei jare deldjujam 

To ei sjåhe sjåhånam 

To ei Masihe chodåjam 

To ei isåije mahbubam 

To ei chodåje nikujam 

To azim o por djalåli 

To chodåvand djahåni 

Keh to rahbaram sjodi 

Keh hasti dav kanåram masih 

To ei djån djånån 

To ei åråz o påjånam 

  
 می پرستمت

 ای منحی خداوند
 می پرستمت

 ای خداوند عالم
 می پرستمت

 تو که از جانت گذشتی
 می پرستمت

 تو ای مالک هستی
 می پرستمت

 تویی آن پادشاهی
 می پرستمت

 تو هستی آن خدایی
 می پرستمت

 ای رهبر و سرورم
 می پرستمت

 تو ای یگانه یاورم
 می پرستمت
 می پرستمت
 می پرستمت
 می پرستمت

  



  
 ای منحی خداوند

 می پرستمت
 ای خداوند عالم

 می پرستمت
 تو که از جانت گذشتی

 می پرستمت
 تو ای مالک هستی

 می پرستمت
 تویی آن پادشاهی

 می پرستمت
 تو هستی آن خدایی

 می پرستمت
 و سرورمای رهبر 

 می پرستمت
 تو ای یگانه یاورم

 می پرستمت 
 می پرستمت

 می پرستمت 
 می پرستمت 
 می پرستمت

  
 تو ای یار محبوبم

 می پرستمت
 تو ای یار دلحویم

 می پرستمت
 تو ای شاه شاهانم

 می پرستمت
 تو ای مسیح خدایم

 می پرستمت
 تو ای عیسای محبوبم

 می پرستمت
 تو ای خدای نیکویم

 می پرستمت
 تو عظیم و پر جاللی

 می پرستمت
 تو خداوند جهانی

 می پرستمت
  

 که تو رهبرم شدی
 می پرستمت

 که هستی در کنارم مسیح
 می پرستمت



 تو ای جان جانانم
 می پرستمت

  
  
Hør sangen på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8Qf9QkXBfpE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Qf9QkXBfpE

