02.

ேயர்மன் தமிழ் கத்ேதாலிக்க

ஆன்மீ கப்பணியகத்தின் தவக்கால
இைறத்தியான வழிபாடுகளும்
குணமாக்கல் வழிபாடுகளும்.
2013.02.13 -2013.04.01

அருட்பணி.ேலாறன்ஸ் அடிகளார்
இைற தியான இல்லம்
யாழ்ப்பாணம்

அைழக்கிறார் இேயசு ஆண்டவர்

04.

ஆவலாய் நாம் ெசல்லுேவாம் (2)

அைனத்ைதயும் ெசய்து முடிக்கும் ஆற்ற்ல் உள்ளவேர

அவர் பலியினில் கலந்திட

நீர் நிைனத்தது ஒரு நாளும் தைட படாைதயா

அவர் ஒளியினில் நடந்திட – 2
சாட்சிகளாய் என்றும் வாழ்ந்திட இந்நாளிேல

நீர் முடிெவடுத்தால் யார்தான் மாற்றமுடியும்

ேதடிேய ேதவன் வருகிறார்

எப்படியும் நிைறேவற்றி முடித்திடுவர்ீ

தன்ைனேய நாளும் தருகிறார்
ேதாள்களில் நம்ைமத் தாங்குவார்
துயrனில் அவர் ேதற்றுவார்
சுைமகைள சுகங்களாக மாற்றுவார்
வளமுடன் வாழும் வழிையக் காட்டுவார் (2)

01.

வாருங்கள் ஓருடலாய் இைணந்திடுேவாம்

அக்கினி மயேம பrசுத்த ஆவிேய
எr தணலாய் எழும்மிடுவர்ீ - அப்பா நிரப்பிடுவர்ீ

அன்பினால் உலைக ஆளுவார்

அைணப்பவேர ஆறுதல் தருபவேர
அதிசயம் ெசய்பவேர -எங்கள் துைண நிேர

ெசய்வர்ீ

அபிேஷக முத்திைர ஆனவேர
சாட்சியாய் வாழ்ந்திடேவ - அன்பாய் வழி நடத்தும்
ேநாய்கெளல்லாம் உடேன தீருைமயா
அrய வரங்கைளேய -எமக்கு தாருைமயா
கண்ணர்ீ சிந்தும் எம்ைம பாருைமயா
தாகம் தீர்த்திடேவ - ஊற்றாய் பாய்ந்திடுேம
ேபய்கெளல்லாம் வழ்ந்து
ீ
ஓடுைமயா
பயங்கள் நீங்கிடேவ - நிைறவாய் வாழ்ேவாேம

ெதாடர்பு: அருட்பணி. அ.ெப.ெபனற்
ேயர்மன் ஆன்மீ கப்பணியக இயக்குனர்

Tel: 02014397602
www.tamilcatholic.de

ஆவியால் நம்ைம நிரப்புவார்
அைமதிைய என்றும் அருளுவார்
ஆனந்தம் ெநஞ்சில் ெபாழிகுவார்

எந்தன் உள்ளம் பாழாய் ேபானைதயா
புதிய இதயத்ைதேய என்னுள் மலரச்

வானகத் தந்ைதைய நாம் வணங்கிடுேவாம்

விடியலின் கீ தமாக முழங்குவார்
விடுதைல வாழ்ைவ நமக்கு வழங்குவார் (2)
வாருங்கள் …
03.
அதிசயங்கள் ெசய்கிறவர் நம் அருகில் இருக்கிறார்
அற்புதங்கள் ெசய்கிறவர் என்றும்
நமக்குள் வசிக்கிறார்
தண்ணைர
ீ
ரத்தமாய் மாற்றினார் அதிசயம்(2)
ெவறும் தண்ணைர
ீ
திராட்ைச ரசமாய்
மாற்றினார் அதிசயம்
ெசங்கடைல இரண்டாக பிrத்திட்டார் அதிசயம்(2)
புயல் காற்ைறத் தம் ஆைணயாேல
அடக்கினார் அதிசயம்
பாவியான என்ைனயுேம மாற்றினார் அதிசயம் – இந்த
ஏைழ என் மீ து ேநசக்கரம் நீட்டினார் அதிசயம்
குருடருக்கும் ெசவிடருக்கும் சுகம் தந்தார் அதிசயம்(2)
ஒரு ெசால்லாேல மrத்ேதாைர எழுப்பினார் அதிசயம்

எனக்ெகன முன்குறித்த எைதயுேம
உமக்ேக ஆராதைன உயிருள்ள நாெளல்லாம்
நான் எம்மாத்திரம் ஒரு ெபாருட்டாய் எண்ணுவதற்க்கு
காைலேதாறும் கண்ேணாக்கிப் பார்க்கிறீர்
நிமிடந்ேதாறும் விசாrத்து மகிழ்கிறீர்
என்ைனப் புடமிட்டால் ெபான்னாக துலங்கிவிடுேவன்
நான் ேபாகும் பாைதகைள அறிந்தவேர
உந்தன் ெசால்ைல உணவு ேபாலக் காத்துக் ெகாண்ேடன்
நான் எண்ணிமுடியா அதிசயம் ெசய்பவேர
காயப்படுத்தி கட்டுப்ேபாடும் கர்த்தேர என்ைன
அடித்தாலும் அைணக்கின்ற அன்பேர
என் மீ ட்பேர உயிேராடு இருப்பவேர
இறுதி நாளில் மண்ணில் வந்து நிற்பைத
என் கண்கள் தாேன அந்நாளில் காணுேம
எப்ேபாது வருவைரயா
ீ
- என் உள்ளம் ஏங்குைதயா
05.
ஆனந்தம் ஆனந்தம்
என் ெநஞ்சில் ஆனந்தம்
இேயசு எனக்குள் வந்தார் இன்று
புதிய வாழ்வு தந்தார்
நன்றி நன்றி நன்றி என்று நான் பாடுேவன்
நன்றி நன்றி நன்றி என்று நான் பாடுேவன்
அல்ேலலுயா அல்ேலலுயா நான் பாடுேவன்
ஆடிப்பாடி ஆர்ப்பrத்து நான் ேபாற்றுேவன்
பாவப்பிடியில் வாழ்ந்த நாட்கள்
ேபாதும் ேபாதுைமயா
எனக்காய் இேயசு சிந்திய இரத்தம்
மீ ட்ைபத் தந்தைதயா

அழுது வடிந்த துயர நாட்கள்
ஒழிந்து ேபானைதயா
அன்பர் இேயசுவின் அைணக்கும் கரங்கள்
ஆறுதல் தந்தைதயா

சங்கீ தம் கீ ர்த்தைனயால்

கண்ணெரல்லாம்
ீ
துைடத்திடுவார் உன்

பிறேராடு ேபசணுேம

கரங்கள் பிடித்து நடத்திடுவார் 2

எந்ேநரமும் எப்ேபாதுேம

அல்ேலலூயா ஆெமன் அல்ேலலுயா 2

நன்றிப் பலி ெசலுத்தணுேம
ேபார் ெசய்யும் ஆயுதமாய்

06.
ஆளுைக ெசய்யும் ஆவியானவேர
பலியாய் தந்ேதன் பrசுத்தமானவேர

உம் வசனம் தாருைமயா
எல்லாவித ெஜபத்ேதாடு
ஆவியிேல மன்றாடனும்

ஆவியானவேர – என் ஆற்றலானவேர

என் இதய பலைகயிேல

நிைனெவல்லாம் உமதாகணும்

ைமயாலல்ல உம் ஆவியாேல

ேபச்ெசல்லாம் உமதாகணும்

எழுதிடுேம ஏங்குகின்ேறன்

நாள் முழுதும் வழிநடத்தும்

எழுதிடும் உம் வார்த்ைத

உம் விருப்பம் ெசயல்படுத்தும்

அரண்கைள தகர்த்ெதறியும் – என்

அதிசயம் ெசய்பவேர - ஆறுதல் நாயகேன

எதிரான எண்ணங்கைள

காயம் கட்டும் கர்த்தாேவ

கீ ழ்படுத்தும் சிைறப்படுத்தும்

அன்பின் வல்லவேர

கண்ணெரல்லாம்
ீ
துைடப்பவேர – என்
புதிதாக்கும் பrசுத்தேர
புதுப்பைடப்பாய் மாற்றுைமயா
உைடத்துவிடும் உருமாற்றும்
பண்படுத்தும் பயன்படுத்தும்
அப்பாைவ அறிந்திடணும்
ெவளிப்பாடு தாருைமயா
மனக்கண்கள் ஒளி ெபறணும்
மகிைமயின் அச்சாரேம
உள்ளான மனிதைன
வல்லைமயாய் பலப்படுத்தும்

07.
இேயசு ஆண்டவர் ெபrயவர்
அவர் ெபrயன காணச் ெசய்வார்
இேயசு ஆண்டவர் அற்புதர் ‐ உனக்கு அதிசயம்
ெசய்திடுவார்
அல்ேலலூயா ஆெமன் அல்ேலலுயா 2
தீைமகள் உன்ைன அணுகாது

கிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழம்
அகலம் உயரம் உணரணுேம
நிைனப்பதற்கும் ெஜபிப்பதற்கும்
அதிகமாய் ெசய்பவேர

எல்லாேம ைககூடுேம
உயிராக ேதவைனேய நிைனத்தால்
உலகமும் ெபாய்யாகுேம
வல்லவேர நல்லவேர
அள்ளி அள்ளித் தருபவேர 2
நஞ்ைசக் குடித்தாலும் தீங்கு இல்ைலேய
பாம்புகைளப் பிடித்தாலும் தீைம இல்லேய 2
விசுவாசம் இருந்தால் ெவற்றி உனக்ேக 2
ேநாய்கள் ேபய்கள் ஓடிப் ேபாகுேம
பிணியாளி நலமைடந்து குதிதிடுவான்
விசுவாசம் இருந்தால் ெவற்றி உனக்ேக 2
ேவதைனகள் துன்பங்கள் ெதாைலந்திடுேம
சமாதானம் சந்ேதாசம் வந்து ேசருேம
விசுவாசம் இருந்தால் ெவற்றி உனக்ேக 2
எதிr சாத்தாைன முறிகடிப்பாய்
புதுெமாழி ேபசி நீ ெஜயம் ெபறுவாய்
விசுவாசம் இருந்தால் ெவற்றி உனக்ேக 2

துன்பங்கள் உன்ைன ெநருங்காது 2
கலங்கிட ேவண்டாம் பயப்பிடேவண்டாம்
காக்கின்ற ேதவன் உன்னுடேன
அல்ேலலூயா ஆெமன் அல்ேலலுயா 2

09.

உகந்த காணிக்ைகயாய்
ஒப்புக் ெகாடுத்ேதைனயா
சுகந்த வாசைனயாய் முகர்ந்து மகிழுைமயா

அன்பு ஒன்ேற ஆணிேவராய்
அடித்தளமாய் அைமந்திடணும்

08.
உனக்குள்ேள விசுவாசம் இருந்தால்

ஆண்டவர் உன்ைன நடத்திடுவார்
வரண்ட சுழலில் நிைறவளிப்பார் 2
வளைமயாக்குவார் ேமன்ைமப்படுத்துவார்
வற்றாத நீர் ஊற்றாக ெபருகச்ெசய்வார் 2
அல்ேலலூயா ஆெமன் அல்ேலலுயா 2
உன்ேனாடு இருப்பவர் நல்லவேர
நலங்களால் உன்ைன நிரப்பிடுவார் 2

தகப்பேன உம் பீடத்தில் தகனபலியாேனன்
அக்கினி இறக்கிவிடும்
முற்றிலும் எrத்துவிடும் – உகந்த
ேவண்டாத பலவனங்கள்
ீ
ஆண்டவா முன் ைவக்கின்ேறன்
மீ ண்டும் தைல தூக்காமல்
மாண்டு மடியட்டுேம

கண்கள் தூய்ைமயாக்கும்
கர்த்தா உைமப் பார்க்கணும் – என்
காதுகள் திறந்தருளும்
கர்த்தர் உம குரல் ேகட்கணும் – என்
அப்பா உம சமூகத்தில்
ஆர்வமாய் வந்ேதைனயா
தப்பாமல் வைனந்து ெகாள்ளும்
உப்பாக பயன்படுத்தும்

13.
கவைல கண்ணர்ீ மறக்கணும்

தூய ஆவிேய ேதவ அக்கினிேய 2

கர்த்தைரேய ேநாக்கணும்

எழுவர்ீ ேதவா எழுவர்ீ ‐ என் ெநஞ்சில் வருவேர
ீ

கற்றுத்தாரும் ஆவியானவேர ‐ 2
ெசய்த நன்ைம நிைனக்கணும்
நன்றிேயாடு துதிக்கணும்

என்ைன மாற்றி உருவாக்கும் என் ேயசுேவ
மனம் மாறி உனில் வாழ வரம் ேவண்டுேம 2
ெதய்வேம என் ெதய்வேம 2
ேதர்ந்து ெகாண்ட உன் பிள்ைள நான்
ேசார்ந்து ேபாகலாேமா 2
என் பாவ ேசற்றுக்குள் விழுந்த என்ைன
உன் தூய ரத்தம் ெகாண்டு கழுவுமப்பா 2

காற்றுகள் உமக்கு கீ ழ்ப்படியும்

எங்கு ெசல்ல ேவண்டும்

எங்களின் வடுகளில்
ீ
‐ தூய ஆவிேய நிரப்பும்! 2

என்ன ெசால்ல ேவண்டும்
உம் விருப்பம் இல்லாத
இடங்களுக்குச் ெசல்லாமல்
தடுத்து நிறுத்தும் ஆவியானவேர ‐ 2
எதிrகளின் சூழ்ச்சிகள்
சாத்தானின் தீக்கைணகள்
எதிர்த்து நிற்க ெபலன் ேவண்டுேம
உடல் ேசார்வு அசதிகள்
ெபலவனங்கள்
ீ
நீங்கி
உற்சாகத்தால் நிரம்ப ேவண்டுேம

ேதடி வந்ேதன் உந்தன் இல்லம்
வாடி நானும் திரும்ப மாட்ேடன் 2
திைச மாறி தடுமாறித் தவிக்கின்ேறன்
துைண ேவண்டும் உம் திருக்கரங்களப்பா 2

இந்நாளில் உம் சித்தம் ேபால் நடத்திச் ெசல்லுைமயா
ஆவியானவேர ஆவியானவேர
பrசுத்த ஆவியானவேர ‐ 2
எப்படி நான் ெஜபிக்கேவண்டும்
எதற்காக ெஜபிக்க ேவண்டும்
கற்றுத் தாரும் ஆவியானவேர ‐ 2
ேவத வசனம் புrந்து ெகாண்டு
விளக்கங்கைள அறிந்திட
ெவளிச்சம் தாரும் ஆவியானவேர ‐ 2

ெநருப்புகள் உமது ஊழியனாம்

மாற்றும் இப்ேபாேத மாற்றும்
பாவி என்ைனயும் மாற்றும்
ெநருப்பாய் பூமியில் விழுந்திடுவாய்
வல்லைமயாய் இங்கு இறங்கிடுவாய்
எங்கள் குடும்பங்களில் தூய ஆவிேய நிரப்பும்
ேதற்றும் இப்ேபாேத ேதற்றும்
திடமாய் எம்ைமேய ேதற்றும்
ஊற்றாய் ெபாங்கி பாய்ந்திடுவாய்
உயிராய் எம்மில் உைறந்திடுவாய்
எங்கள் உள்ளங்களில் ‐ தூய ஆவிேய நிரப்பும்
14.

12.
சந்ேதாசம் ெபாங்குேத (2)
சந்ேதாசம் என்னில் ெபாங்குேத ‐ அல்ேலலூயா
இேயசு என்ைன இரட்சித்தார்

11.
எங்களுக்குள்ேள வாசம் ெசய்யும் ஆவியானவேர..

தூய ஆவிேய நிரப்பும் 2

ெசால்லித் தாரும் ஆவியானவேர ‐ 2

வழி நடத்தும் ஆவியானவேர ‐ 2
10.

நிரப்பும் இப்ேபாேத நிரப்பும்

முற்றும் என்ைன மாற்றினார்
சந்ேதாசம் ெபாங்கி ெபாங்குேத
வழி தப்பி நான் திrந்ேதன் பாவ பழியைத
சுமந்தைலந்ேதன்
அவர் அன்புக்குரேல அைழத்தது என்ைனேய
அந்த இன்ப நாளில் எந்தன் பாவம்நீங்கிற்ேற
சத்துரு ேசாதித்திட ேதவ உத்தரவுடன் வருவான்
ஆனால் இேயசு ைகவிடார் தானாய் வந்து இரட்சிப்பார்
இந்த நல்ல இேயசு எந்தன் ெசாந்தமானாேர

நான் பாவிதான் ஆனாலும்
நீர் இரத்தம் சிந்தின ீர்
இன்று உம் பிள்ைள நான்
இேயைசயா இன்று உம் பிள்ைள நான்
கல்வாrயின் மைல மீ திேல
உம் பாடுகள் எனக்காகத் தான் 2
உம் ைக காலிேல காயெமல்லாம்
நான் ெசய்த பாவைமயா 2
கன்னங்களில் வழிந்ேதாடிடும்
கண்ணரும்
ீ
எனக்காகத் தான்

2

உம் ைககளிேல வழிந்ேதாடிடும்
திரு இரத்தம் எனக்காகத் தான். 2
மூன்றாணியால் என் பாவங்கள்
சுமந்து தீர்த்தீைரயா

2

மூன்றாம் நாளில் எனக்காகேவ
உயிேராடு எழுந்தீைரயா 2

மாம்சமான யாவர் ேமலும்

இேயசுக் கிறிஸ்துேவ ஆசீ ர்வதியும்

ஆவிைய ஊற்றுேவன் என்றீர்

இரட்சிக்கின்ற ெதய்வேம ஆசீ ர்வதியும் 2

மூப்பர் வாலிபர் யாவரும்

இம்மானுேவேல என்ைன ஆசீ ர்வதியும்

தீர்க்கதrசனம் ெசால்வாேர

கூட வருபவேர என்ைன ஆசீ ர்வதியும் 2

ெபந்தெகாஸ்ேத நாளின் ேபால

நீதியின் ராஜாேவ ஆசீ ர்வதியும்

ெபrதான முழக்கத்ேதாடு

நிர்மல ராஜாேவ ஆசீ ர்வதியும் 2

வல்லைமயாக இறங்கி

இம்மானுேவேல என்ைன ஆசீ ர்வதியும்

வரங்களினாேல நிரப்பும்

கூடவருபவேர என்ைன ஆசீ ர்வதியும் 2

கிறிஸ்து என்னில் வளர ேவண்டுேம

17.

அன்பு மயம் ஆனவேர ஆசீ ர்வதியும்

உன் நாமம் ஊேரல்லாம் ேகட்க ேவணுேம

விண்ணப்பத்ைத ேகட்பவேர ‐ என்

ஐயா அது என் தாகேம

கண்ணைர
ீ
காண்பவேர

15.
வருகிேறாம் வருகிேறாம்
தாகத்ேதாடு வருகிேறாம்
ஆவியின் கனிெயான்ேற ேபாதுைமயா
ெஜபிக்கின்ேறாம் ெஜபிக்கின்ேறாம்
கண்ணேராடு
ீ
ெஜபிக்கின்ேறாம்
அக்கினியாம் ஆவியாைர ஊற்றுைமயா
நான் என்னில் எப்ெபாழுதும் சாக ேவண்டுேம

சவுல் என்னில் எப்ெபாழுதும் சாக வாணுேம
பவுலாய் நான் மாற ேவணூேம
அன்பு அைமதி பrவுள்ளம்
எனக்குத் தாருேம - ஐயா அது என் தாகேம
ஸ்ேதவானாய் துன்பத்திலும் ஸ்துதிக்கேவணுேம
எதிrக்காய் ெஜபிக்க ேவணுேம

சாந்த சற் குணேர ஆசீ ர்வதியும் 2
இரக்கத்தின் பிதாேவ ஆசீ ர்வதியும்

சுகம் தருபவேர ஸ்ேதாத்திரம் இேயைசயா

எங்கள் நல்ல பிதாேவ ஆசீ ர்வதியும் 2

உம்மால் கூடும் எல்லாம் கூடும்

மன்னிக்கும் ெதய்வேம ஆசீ ர்வதியும்

ஒரு வார்த்ைத ெசான்னால் ேபாதும் ‐ ஐயா

குணமாக்கும் ெதய்வேம ஆசீ ர்வதியும் 2

மனதுருகி கரம் நீட்டி - அதிசயம் ெசய்பவேர ‐ ஐயா

ெவற்றி தரும் ெதய்வேம ஆசீ ர்வதியும் 2

சித்தம் உண்டு சுத்தமாகு
என்று ெசால்லி சுகமாக்கின ீர் ‐ ஐயா

விடுவிக்கும் ெதய்வேம ஆசீ ர்வதியும்
ஆசீ ர்வதியும் என்ைன ஆசீ ர்வதியும் 4
19.
அதிசயங்கள் ெசய்கின்றவர் - நம் அருகில்

நம்மிக்ைக நன்னயம் மகிழ்ச்சி தாருேம

என் ேநாய்கைள சிலுைவயிேல

ஐயா அது என் தாகம்

சுமந்து தீர்த்தீைரயா – ஐயா

இருக்கின்றார்

ேபதுருவாய் இன்ேற நான் எழும்ப ேவணுேம

குருடர்கைள பார்க்கஸ் ெசய்தீர்

என்றும் நமக்குள் வசிக்கின்றார்.

இைறவாக்கு உைரக்க ேவணுேம

முடவர்கைள நடக்கச்ெசய்தீர் ‐ ஐயா

கனிவு ெபாறுைம தன்னடக்கம் எனக்குத் தாருேம
ஐயா அது என் தாகேம
16.
வல்லைம ேதைவ ேதவா வல்லைம தாரும் ேதவா

உம் காயத்தால் சுகமாேனன்
ஒரு ேகாடி ஸ்ேதாத்திரம் –ஐயா
18.

இன்ேற ேதைவ ேதவா இப்ேபா தாரும் ேதவா

ஆசீர்வதியும் என்ைன ஆசீர்வதியும்

ெபாழிந்திடும் வல்லைம உன்னதத்தின் வல்லைம

ஆசீ ர்வதியும் என்ைன ஆசீ ர்வதியும்

ஆவியின் வல்லைம அக்கினியின் வல்லைம

ஆசீ ர்வதியும் அப்பா ஆசீ ர்வதியும்

மீ ட்கப்படும் நாளுக்ெகன்று –

அப்பா பிதாேவ ஆசீ ர்வதியும்

முத்திைரயான ஆவி தாரும்
பிதாேவ என்று அைழக்க
புத்திர சுவிகாரம் ஈந்திடும்

ஆசீ ர்வதியும் அப்பா ஆசீ ர்வதியும்

அன்புள்ள பிதாேவ ஆசீ ர்வதியும் 2
தித்திய பிதாேவ ஆசீ ர்வதியும்
சத்திய பிதாேவ ஆசீ ர்வதியும் 2

அற்புதங்கள் ெசய்கின்றவர்

தண்ணைர
ீ
இரத்தமாய் மாற்றினார் அதிசயம் ‐ எகிப்துத்
தண்ணைர
ீ
இரத்தமாய் மாற்றினார் அதிசயம். – ெவறும்
தண்ணைர
ீ
திராட்ைச இரசமாய் மாற்றினார் அதிசயம்
ெசங்கடைல இரண்டாகப் பிrத்திட்டார் அதிசயம்
புயற் காற்ைறத் தம் ஆைணயாேல அடக்கினார் அதிசயம்.
பாவியான என்ைனயும் உயர்த்தினார் அதிசயம்
ஏைழ என் மீ தும் ேநசக் கரம் நீட்டினார் அதிசயம்
குருடருக்கும் ெசவிடருக்கும் சுகம் தந்தார் அதிசயம்
ஒரு ெசால்லாேல மrத்ேதாைர எழுப்பினார் அதிசயம்.

20.

22.

கண்ணரால்
ீ
நிரம்பி உம் பாதம் நைனக்கின்ேறன்

மண்ணில் மனிதனானேத

கூந்தலால் துைடக்கின்ேறன் (2)

காணாமல் ேபான ஆடு நான்

மன்னியும் ேதவா என் பாவம் மன்னித்தருளும் (2)

பாவி என்ைன அைணத்துக் ெகாண்டார்

என் பாவம் நிைனந்து புலம்பி நான் அழுகின்ேறன்

என்ைனத் ேதடி ஒரு ெதய்வம்

(என் பாவம் நிைனத்து .............)
இறங்கி வா சக்ேகயுேவ

24.
கல்வ்வாr அன்ப்பிற்கு ைகமாறாக
கல்வாr அன்பிற்கு ைகமாறாக
கர்த்தாேவ எைத நான் தரப்ேபாகின்ேறன்
கடின இதயமும் கசந்த பாவமும்
கர்த்தாேவ ைகமாறாக
திருப்பித் தருகின்ேறன்

அயலானின் ெசாத்ைத நான் அபகrத்ேதன்

இன்று நான் உன் வட்டில்
ீ
தங்க ேவண்டும்

அடுத்தவன் நாமத்ைதப் பழுதாக்கிேனன் (2)

அைழக்கின்றார் அைழக்கின்றார் அருகில் ஓடி வா

நான் திருப்பித் தருகின்ேறன் (கல்வாr ...

பாவி உன் அன்ைப மறந்ேதன் ஐயா (2)

சமாrயாவின் விசுவாசிேய

சிலுைவயின் நிழலில் பாவியாய் நின்று

மன்னியும் ேதவா என் பாவம் மன்னித்தருளும் (2)

ெபாங்கிெயழும் ஜீவத் தண்ணர்ீ பருகிடுவாய்

(என் பாவம் நிைனத்து ............ ).

அைழக்கின்றார் அைழக்கின்றார் அருகில் ஓடி வா

பாவ அறிக்ைக நான் ெசய்யவில்ைல

ஆைச என் ஆன்மாைவ அழிக்கின்றது

வணாக
ீ
மார்த்தா கலங்குகின்றாய்

அனுதினம் தீைமைய நிைனக்கின்றது (2)

மrயாேவ நல்ல பங்ைகத் ேதர்ந்து ெகாண்டாள்

களவு ெபாய் காமம் என்னில் நிைறந்துள்ளது

கலங்காேத கலங்காேத அருகில் ஓடி வா

பாவி உன் அன்ைப மறந்ேதன் ஐயா (2)
மன்னியும் ேதவா என் பாவம் மன்னித்தருளும் (2)
(என் பாவம் நிைனத்து .............)

21.

தாய் உன்ைன மறந்தாலும் உன்ைன நான்

23.

என்னில் எழுந்த ேயசுவிற்ேக
ஆராதைன ஆராதைன (2)
நன்ைமகள் ெசய்த இராஜாவிற்ேக
நன்றி நன்றி நன்றிப் பலி (2) என்னில் எழுந்த..............

மறப்பதில்ைல உள்ளங்ைகயில் உன்ைன
நான் ெபாறித்ேதேன (2)

எம்மாவு ஊrேல அப்பத்ைத

உயிைர உனக்காய் தந்ேதேன

உைடத்து கண்கள் திறந்தவேர
பார;ைவ ேவண்டும் உம்ைமப் பார்க்க

மன்னாைவ உணவாய் உனக்குத் தந்ேதன்

உயிருள்ள உந்தன் பலிதனிேல (2)

ேமகமாய் உன்ேனாடு நடந்து வந்ேதன்

ஆராதைன ஆராதைன (2) (என்னில் எழுந்த .......

பாைறயில் தண்ணராய்
ீ
தாகம் தீர;த்ேதன்
பாைலவன ஜீவியத்தில் பாைத தந்ேதேன

கானாவூrேல தண்ணைர
ீ
எடுத்து

தளராேத மனேம தளராேத (2)

திராட்ைச இரசமாக்கின ீர்

உன்ைன நான் ேதர்ந்து ெகாண்ேடன் (2)

குைறயுள்ள என் வாழ்ைவ ஏற்பீைரயா
சுைவ உள்ள இரசமாய் மாற்றிடுவர்ீ (2)

என் சைத உனக்ேக உணவாக்கிேனன்

ஆராதைன ஆராதைன (2)

என் இரத்தம் உனக்ேக பருகத்தந்ேதன்

(என்னில் எழுந்த .......)

மண்மீ து மனிதம் காக்க வந்ேதன் மனிதா
நான் உனக்காய் உயிர;தந்ேதன்
தளராேத மனேம தளராேத (2)
உன்ைன நான் ேதர்ந்து ெகாண்ேடன் (2)

சிரசில் அழுத்தும் முட்கள் கண்ேடன் (2)
அயலாைர வஞ்சிக்கும் வாழ்ைவயும்
அபகrத்து ெபாய் ேபசும் நாைவயும்
ைகமாறாக நான் தருகின்ேறன் (2)
சிலுைவயின் நிழலில் பாவியாய் நின்று
சீ றிப்பாயும் குருதி கண்ேடன் (2)
உள்ளத்தில் மைறந்துள்ள பாவங்களும்
உலகத்தில் நாம் ேதடும் சுகங்களும்
ைகமாறாக நான் தருகின்ேறன் (2)

25 .

வல்லைம வல்லைம வல்லைம வல்லைம (2)
ஆதியில் இருந்த வல்லைம
அைனத்ைதயும் பைடத்த வல்லைம
அக்கினி ெபாழியும் வல்லைம
அைனத்ைதயும் புதிதாக்கும் வல்லைம (2)
புதிய வல்லைம, புனித வல்லைம,
மண்மீ து இறங்கிய மகிைமயின் வல்லைம
புதிய வல்லைம, புனித வல்லைம
என்மீ து இறங்கிடும் பிதாவின் வல்லைம
வல்லைம வல்லைம வல்லைம வல்லைம (2)
வாருேம வாருேம ேயார்தான் கைரயில் வந்தது ேபால்
தங்கிடுேம தங்கிடுேம
தயங்கிய சீ டrல் தங்கியது ேபால்
மாற்றிடுேம மாற்றிடுேம
மனிதைனப் பிடிக்கும் சீ டனாக
காத்திடுேம காத்திடுேம கைறகள் கழுவி காத்திடுேம
புதிய வல்லைம, புனித வல்லைம,

மண்மீ து இறங்கிய மகிைமயின் வல்லைம

27.

புதிய வல்லைம, புனித வல்லைம

ஐயா உன் பிரசன்னம் அண்டிவந்ேதன்

என்மீ து இறங்கிடும் பிதாவின் வல்லைம
வல்லைம வல்லைம வல்லைம வல்லைம (2)
தாருேம தாருேம பrசுத்த வல்லைம தாருேம
ெபாழிந்திடுேம ெபாழிந்திடுேம பிளவுற்ற
நாவுகள் ெபாழிந்திடுேம
துைணயாகுேம துைணயாகுேம
தூய்ைமயின் வழிெசல்ல துைணயாகுேம
வழிகாட்டுேம வழிகாட்டுேம உம் சித்தம்
நான் ெசய்ய வழிகாட்டுேம
புதிய வல்லைம, புனித வல்லைம,
மண்மீ து இறங்கிய மகிைமயின் வல்லைம

உந்தன் காயங்கள் காட்டுைமயா
உயிருள்ளது ஆற்றல் வாய்ந்தது

(2)

26.

எழுந்து நான் நடப்ேபேன
என் அப்பாவின் இல்லம் ேதடி (2)
ஊதாrப் பிள்ைளயாய் வாழ்ந்ேதன் ஐயா
ஓடி வந்து முத்தமிட்டு மார்ேபாடு அைணந்து
மன்னிப்புத் தந்தீைரயா (2) (எழுந்து நான் .....)
உலகாழும் ெசல்வங்கள் ெபrெதன்று வாழ்ந்ேதன்
உறவுகள் உைடைமகள்
உண்ைமெயன்று அைலந்ேதன் (2)
உள்ளம் ெதளிந்ேதன் உன்ைன அறிந்ேதன்
வாழ்வும் வழியும்
உண்ைமயும் நீேய (2) (எழுந்து நான் .....)
ஈேசாப்பினால் என்ைன கழுவிடும் ேதவா
உைறபனியிலும் நான் ெவண்ைமயாகிடுேவன் (2)
வாழ்வும் வழியும்

கல்லான என் ெநஞ்சம் உருகிட ேவண்டுைமயா

வாளினும் கூர்ைமயானது (2)
சிந்தைனைய சீ ர் தூக்கி பார்க்க வல்லது (2)

மன்னியும் என்ைன மன்னியும்

உம் வார்த்ைதேய உம் வார்த்ைதேய (ஐயா உன்….)

கல்வாr அன்ேப மன்னியும் (2)

விண்ணும் அழியலாம் மண்ணும் மைறயலாம்

எந்தன் பாவத்தின் முட்கள் ெபருகியதால்

வாழ்வின் ெசல்வம் எல்லாம் அழியலாம் (2)

உந்தன் சிரசில் முள்முடி ைதத்ேதன் ஐயா (2)

வான் மைழ ேபால் பயன்-தராமல் திரும்புவதில்ைல (2)

எந்தன் பாைதகள் தவறிப் ேபானதால் (2)

உம் வார்த்ைதேய உம் வார்த்ைதேய (ஐயா உன்….)

நீர் கல்வாrப் பாடுகள் எனக்காய் சுமந்தீர் ஐயா

என் வாழ்வில் குடிெகாண்டாேர (2)

ஒரு நண்பனுக்காய் உயிர; தரும் உயர்ந்த அன்ைப

ஆன்மாைவ அழியாமல் ஆட்ெகாள்ளுேம (2)

உந்தன் சிலுைவயின் பாைதயில் உணந்ேதன் ஐயா (2)

உம் வார்த்ைதேய உம் வார்த்ைதேய (ஐயா உன்….)

உண்ைமயும் நீேய (2) (எழுந்து நான் .....)

எனக்காய் உயிர் தந்த ெதய்வேம

ெதய்வகேம
ீ
மனுவுரு எடுத்தார;

என்மீ து இறங்கிடும் பிதாவின் வல்லைம

உள்ளம் ெதளிந்ேதன் உன்ைன அறிந்ேதன்

29.

(மன்னியும் என்ைன ........)

புதிய வல்லைம, புனித வல்லைம
வல்லைம வல்லைம வல்லைம வல்லைம

அழியா உன் வார்த்ைதகள் வாழ்வாகணும் (2)

ெதய்வ சாயலில் என்ைன மாற்றேவ (2)
நீர் கல்வாrப் பாடுகள் எனக்காய் சுமந்தீர் ஐயா

28.

(மன்னியும் என்ைன ........)

எம்ேமாடு தங்கும் ஆண்டவேர
என்ேனாடு ேபசும் என் ேயசுேவ (2)
அைலந்து திrயும் உலகினிேல
நான் ெதாைலந்து ேபாகாமல் இருந்திடேவ (2)
வாருேம வாருேம மாரா நாதா ேயசுேவ (2)
உம் சித்தம் ேபால் இந்த பூமியிேல
வாழ்வது கடினம் ஐயா
உந்தன் அருள் இருந்தால் எந்த
மைலகைளயும் தாண்டிட சுலபைமயா (2)
அைலந்து திrயும் உலகினிேல
நான் ெதாைலந்து ேபாகாமல் இருந்திடேவ (2)
வாருேம வாருேம மாரா நாதா ேயசுேவ (2)
எம்மாவு சீ டrன் ேசார்வினிேல வழித்துைணயானவேர
எந்தன் பயணங்களில் வரும் இடர்கைளயும்
ெவன்றிட அருளும் ஐயா (2)
அைலந்து திrயும் உலகினிேல
நான் ெதாைலந்து ேபாகாமல் இருந்திடேவ (2)
வாருேம வாருேம மாரா நாதா ேயசுேவ (2)

.
30.
மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானத்ைத
தாழ்ந்து பணிந்து ஆராதிப்ேபாம்
பைழய நியம முைறகள் அைனத்தும் மைறந்து முடிவு
ெபறுக
புதிய நியம முைறகள் வருக புலன்களாேல மனிதன்
இதைன
அறிய இயலாக் குைறைய நீக்க விசுவாசத்தின் உதவி
ெபறுக
பிதா அவர்க்கும் சுதன் இவர்க்கும்
புகழ்ச்சிேயாடு ெவற்றியார்ப்பும்
மீ ட்பின் ெபருைம மகிைமேயாடு
வலிைம வாழ்த்து யாவும் ஆக
இருவrடமாய் வருகின்றவராம் தூய
ஆவியானவர்க்கும்
அளவில்லாத சம புகழ்ச்சி என்றுேம உண்டாகுக.
ஆெமன்

31.

33.

உலகின் பாவம் ேபாக்குபவேர எம் மன்றாட்ைட

அன்பின் ேதவநற்கருைணயிேல

ஊற்றுத் தண்ண ீேர எந்தன் ேதவ ஆவிேய

ஏற்றருள்வர்ீ

அழியாப் புகேழாடு வாழ்பவேர

ஜீவ நதிேய என்னில் ெபாங்கிப் ெபாங்கி வா (2)

தந்ைதயின் வலத்தில் வற்றிருப்பவேர
ீ
நீர் எம்மீ து

அன்புப் பாைதயில் வழிநடந்ேத

ஆசீ ர்வதியும் என் ேநச கர்த்தேர ‐ 2

இரங்குவர்ீ

அடிேயார் வாழ்ந்திடத் துைண ெசய்வர்ீ

ஆவியின் வரங்களினால் என்ைன நிரப்பும் ‐ 2

ஏெனனில் இேயசு கிறிஸ்துேவ நீர் ஒருவேர தூயவர்

அற்புதமாக எைமப் பைடத்தீர்

கன்மைலையப் பிளந்து வனாந்தரத்திேல

தற்பரன் நீேர எைம மீ ட்டீர்

கர்த்தாேவ உம் ஜனங்களின் தாகம் தீர்த்தீேர (2)

ெபாற்புடன் அப்பரச குணத்தில்

பள்ளத்தாக்கிலும் மைலகளிலும் ‐2

எப்ெபாழுதும் வாழ் இைறவனான ீர்

தண்ணர்ீ பாயும் ேதசத்ைத நீர் வாக்களித்தீேர ‐2

எத்தைன வழிகளில் உமதன்ைப
எண்பித்ெதைம நீ ஆட்ெகாண்டீர்

ஜீவத்தண்ண ீராம் எந்தன் நல்ல கர்த்தேர
ஜீவ ஊற்றினால் என்ைன நிைறத்திடுேம (2)

கல்வாr மைலயின் சிகரமதில்

கனிதந்திட நான் ெசழித்ேதாங்கிட ‐2

கனிவுடன் தினம் எைம நிைல நிறுத்தும்

கர்த்தrன் கரத்தால் நித்தம் கனம்ெபற்றிட ‐2

நற்கருைண விசுவாசமதில்
நம்பிக்ைகயூட்டி வளத்திடுவர்ீ
இளைமயின் ெபாழிவால் திகழ் திருச்சைபயும்
யாவரும் வாழத் தைய புrவர்ீ

32.

அருள் திரு ேதவ ேதவன் ேபாற்றி
அவர் தம் திரு நாமம் ேபாற்றி
அவர் மகன் இேயசு கிறிஸ்து ேபாற்றி
அவர் தம் திரு அன்ேப ேபாற்றி
அருள் நிைற தூய ஆவி ேபாற்றி
அவர் தம் திரு ஞானம் ேபாற்றி
அருள் நிைற அன்ைன மrயாள் ேபாற்றி
அவர் தம் திரு தூய்ைம ேபாற்றி
அருள் நிைற சூைச முனியும் ேபாற்றி
அவர் தம் திரு வாய்ைம ேபாற்றி
அருள் நிைற தூதர் அமரர் ேபாற்றி
அவர் தம் திரு ேசைவ ேபாற்றி
அருள் திரு ேதவ ேதவன் ேபாற்றி
அவர் தம் திரு நாமம் ேபாற்றி

இரட்சிப்பின் ஊற்றுகள் எந்தன் சைபதனிேல
எழும்பிட இந்த ேவைள இரங்கிடுேம (2)
ஆத்ம பாரமும் பrசுத்தமும் ‐2
ஆவலுடன் ெபற்றிட வரம் தாருேம ‐2
34.
உன்னதங்களிேல இைறவனுக்கு மாட்சிைம
உண்டாகுக
உலகினிேல நல் மனத்தவர்க்கு அைமதியும் உண்டாக
புகழ்கின்ேறாம் யாம் உம்ைமேய வாழ்த்துகின்ேறாம்
இைறவேன
உமக்கு ஆராதைன புrந்து உம்ைம
மகிைமப் படுத்துகின்ேறாம் யாம்
உமது ேமலாம் மாட்சிைமக்காக உமக்கு நன்றி

நீர் ஒருவேர ஆண்டவர் நீர் ஒருவேர உன்னதர்
பrசுத்த ஆவியுடன் தந்ைத இைறவனின்
மாட்சியில் உள்ளவர் நீேர – ஆெமன்
35.

வானமும் பூமியும் பைடத்தவராம்
கடவுள் ஒருவர் இருக்கின்றார்
தந்ைத மகன் தூய ஆவியராய்
ஒன்றாய் வாழ்வைத நம்புகின்ேறாம்
பrசுத்த ஆவியின் வல்லைமயால்
இைறமகன் நமக்காய் மனுவானார்
கன்னி மrயிடம் பிறந்தவராம்
இேயசுைவ உறுதியாய் நம்புகிேறாம்
பிலாத்துவின் ஆட்சியில் பாடுபட்டார்
சிலுைவயில் மrத்து அடக்கப்பட்டார்
மூன்றாம் நாளில் உயிர்த்ெதழுந்தார்
மரணத்தின் மீ து ெவற்றி ெகாண்டார்
பரேலாகம் வாழும் தந்ைதயிடம்
அrயைண ெகாண்டு இருக்கின்றார்
உலகம் முடியும் காலத்திேல
நடுவராய்த் திரும்பவும் வந்திடுவார்

நவில்கின்ேறாம்

பrசுத்த ஆவிைய நம்புகிேறாம்

ஆண்டவராம் எம் இைறவேன இைணயில்லாத

பாrனில் அவர் துைண ேவண்டிடுேவாம்

விண்ணரேச

பாவ மன்னிப்பில் தூய்ைம ெபற்று

ஆற்றல் அைனத்தும் ெகாண்டு இலங்கும்

பrகார வாழ்வில் நிைலத்திடுேவாம்

ேதவ தந்ைத இைறவேன
ஏகமகனாக ெசனித்த ஆண்டவர் இேயசு கிறிஸ்து
இைறவேன
ஆண்டவராம் எம் இைறவேன இைறவனின் திருச்
ெசம்மறிேய
தந்ைதயினின்று நித்தியமாக ெசனித்த இைறவன் மகேன
நீர்
உலகின் பாவம் ேபாக்குபவேர நீர் எம்மீ து இரங்குவர்ீ

திருச்சைப உைரப்பைத நம்புகிேறாம்
புனிதர்கள் உறைவ நம்புகிேறாம்
உடலின் உயிர்ப்ைப நிைலவாழ்ைவ
விசுவாசப் ெபாருளாய் நம்புகிேறாம். ஆெமன்.

