
 God  of  Miracles  / المعجزات  إلھ  

 Let faith arise 
 In spite of what I see 
 Lord I believe 
 But help my unbelief 
 I choose to trust You 
 No matter what I feel let faith arise 

 Let faith arise 
 For my champion's not dead 
 He is alive 
 And He already knows my every need 
 Surely He will come and rescue me 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

 Let faith arise 
 And see the kingdom come 
 I lift my eyes 
 For the battle has been won 
 My God is faithful 
 And every single word He said is true 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

 This world is shaking 
 But You cannot be shaken 
 My heart is breaking 
 But I'm not broken yet 
 Your love is fearless 
 Help me to be courageous too 
 There’s nothing impossible 

 This world is shaking 
 But You cannot be shaken 
 My heart is breaking 
 But I'm not broken yet 
 Your love is fearless 
 Help me to be courageous too 
 There’s nothing impossible for You 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 

  دع اإلیمان ینشأ
  على الرغم مما أراه

  یا رب أنا أؤمن
  لكن ساعد عدم إیماني

  اخترت أن أثق بك
  بغض النظر عما أشعر بھ دع اإلیمان ینشأ

  دع اإلیمان ینشأ
  ألن بطلي لم یمت
  ھو على قید الحیاة

  وھو یعرف بالفعل كل احتیاجاتي
  بالتأكید سیأتي وینقذني

  یأتي إلھ المعجزات نحتاجك
  الحب الخارق الختراق

  ال شيء مستحیل
  أنت إلھ المعجزات

  دع اإلیمان ینشأ
  وانظر الملكوت یأتي

  أرفع عیني
  ألن المعركة قد فازت

  ربي امین
  وكل كلمة قالھا صحیحة

  یأتي إلھ المعجزات نحتاجك
  الحب الخارق الختراق

  ال شيء مستحیل
  أنت إلھ المعجزات

  ھذا العالم یھتز
  لكن ال یمكنك أن تھتز

  قلبي یتألم
  لكني لم أكسر بعد

  حبك ال یعرف الخوف
  ساعدني ألكون شجاعا أیضا

  ال یوجد شيء مستحیل

  ھذا العالم یھتز
  لكن ال یمكنك أن تھتز

  قلبي یتألم
  لكني لم أكسر بعد

  حبك ال یعرف الخوف
  ساعدني ألكون شجاعا أیضا

  ال یوجد شيء مستحیل بالنسبة لك

  یأتي إلھ المعجزات نحتاجك
  الحب الخارق الختراق

  ال شيء مستحیل



 God  of  Miracles  / المعجزات  إلھ  

 You're the God of miracles 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

 God of miracles come we need Your 
 Supernatural love to break through 
 Nothing's impossible 
 You're the God of miracles 

  أنت إلھ المعجزات

  یأتي إلھ المعجزات نحتاجك
  الحب الخارق الختراق

  ال شيء مستحیل
  أنت إلھ المعجزات

  یأتي إلھ المعجزات نحتاجك
  الحب الخارق الختراق

  ال شيء مستحیل
  أنت إلھ المعجزات


