
பாடல் தலைப்புகள் 
 20:00 – 21:00  

1. அருள் தாரும் இயேசுயே   
2. நான் நானாகயே ேந்திருக்கியேன்  
3. ேிண்ணப்பத்தத யகட்டருளும் 

  21:00 – 21:20  
4. காக்கும் கரங்கள்  உண்டடனக்கு  
5. அக்கினி மேயம பரிசுத்த ஆேியே 
6. ஆற்ேலாலும் அல்ல அல்ல 
7. புகழ்ந்து பாடுயோம் மகிழ்ந்து பாடுயோம். 

 22:20 – 22:35 
8. அக்கினி ேல்லதம ஊற்றுயம 
9. உன் புகதைப் பாடுேது என் 
10. ஆராதிக்கின்யோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்யோம் 
11. ஆேிேில் பிேந்து  

22:45 – 23:10 
12. ஆராததன நாேகன் நீயர 
13. உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்தல 
14. ஆகாதது எதுவுமில்தல 
15. ோனகதந்ததேின்நாடாத நாற்டேல்லாம் 

23:50 – 00:05 
16. ஊற்றுத் தண்ணயீர எந்தன் யதே ஆேியே 
17. எல்லாம் இயேசுயே எனக்டகல்லாம் 
18. ஓ பரிசுத்த ஆேியே 
19. நன்ேிோல் துதிபாடு நம் இயேசுதே 

00:35 – 00:50 
20. ோனத்தில் இருந்து தேேகம் எழுந்து 
21. அக்கினிோம் ஆேிோயர ஆண்டேரின் 

திருக்டகாதடயே 
22. ோழ்த்துகின்யோம் ேணங்குகின்யோம்  

01:30 – 01:45 
23. ஐோ உன் பிரசன்னம் அண்டிேந்யதன் 
24. ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம  
25. என்னில் எழுந்த யேசுேிற்யக ஆராததன 

ஆராததன  
 
 

02:00 – 02:10 
26. அதிசேங்கள் டசய்கிேேர் நம் அருகில் 

இருக்கிோர் 
27. தூே ஆேியே யதே அக்கினியே  

02:20 – 02:35 
28. உனக்குள்யே ேிசுோசம் இருந்தால் 
29. ேருகியோம் ேருகியோம் 
30. என் ஆேயன என் டமசிோயே 

03:10 – 03:20 
31. எந்தக் காலத்திலும் எந்த யநரத்திலும் 
32. ோனின்று இேங்கிே ேல்லதமேின் ஆேியே 
 

03:30 – 03:45 
33. அக்கினி ேல்லதம ஊற்றுயம(8) 
34. புகழ்ந்து பாடுயோம் மகிழ்ந்து பாடுயோம்.(4) 
35. உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்தல(10) 

 
01.அருள் தாரும் இயேசுயே சுகம் பபறுயேன்   
   இயேசுயே 
 ஒரு ோர்த்தத யபசுயம என் ோழ்வு நலமாகுயம   
  (2) 
 ஆராததன -2 ஆராததன டசய்கியோம் (2) 
தாேதீின் திருமகயன ததேகூர்ந்து 
இேங்குதமோ -2 
கதடக்கண்ணால் எதமப் பாருயம 
கருதணக்கடல் இயேசுயே 
 
நீர் டதாடுோய் இயேசுயே யநாய்கதேயே 
இயேசுயே -2 
ஆசீர்ேதிப்பாய் இயேசுயே மீட்புப்டபறுயேன் 
இயேசுயே -2 
 
மார்யபாடு அதணத்துக்டகாண்டு மன்னித்து 
ோழ்வு தரும் -2 
திருந்தி உன்பாதத்தில் என் குற்ேம் 
ஏற்றுக்டகாள்ளும் -2 
 

02.நான் நானாகயே ேந்திருக்கியேன் 
உம் பிரசன்னத்தில் ேந்து நிற்கியேன் 
நீர் இன்று என்தன ஏற்றுக் டகாள்ேரீா 
உம் ராஜ்ஜிேத்தில் யசர்த்துக் டகாள்ேரீா 
 
யோயசப்தப யபால் நான் ஒழுங்கில்தலயே 
யநாோதேப் யபால் நீதிமானும் இல்தலயே 
ஆப்ரகாதமப் யபால் ேிசுோசிேில்தலயே 
தானியேதலப் யபால் உம்தம 
யேண்டேில்தலயே 
நான் நானாக நானாக ேந்திருக்கியேன் --- நான் 
 
மார்த்தாதேப் யபால் உம்தம யசேிக்கதலயே 
மரிோதேப் யபால் உம்தம யநசிக்கதலயே 
எஸ்ததர யபால் எததயும் டசய்ேேில்தலயே 
எலிசடபத்தின் நற்குணங்கள் என்னில் 
இல்தலயே 
நான் ேணீாகி பாைாகி ேந்திருக்கியேன் --- நான் 
 
03.ேிண்ணப்பத்லத யகட்டருளும்  
ேிண்ணில் ோழும் யஜசு யதோ 
ேிண்ணப்பத்தத யகட்டருளும் 
ேிண்ணில் ோழும் யஜசு யதோ  
 
ோ ோ யதோ ோ ோ யதோ 
ோ ோ யதோ என் மனக் யகாேிலில் ோ யதோ  
ோ ோ யதோ ோ ோ யதோ ோ ோ யதோ 
என் மனக் யகாேிலில் ோ யதோ 
 
அப்பா பிதாயே அன்பான யதோ  மனிதர்கள்  
குதே நீக்கும் ஆண்டேயர  அப்பா பிதாயே 
அன்பான யதோ  மனிதர்கள் குதே நீக்கும் 
ஆண்டேயர  
அன்பான டதய்ேயம ஆேிதே தாரும் ஆேிேின் 
ேல்லதமோல் நிதேத்தருளும்  
அன்பான டதய்ேயம ஆேிதே தாரும் ஆேிேின் 
ேல்லதமோல் நிதேத்தருளும் 



ேிண்ணப்பத்தத யகட்டருளும் ேிண்ணில் 
ோழும்யஜசு யதோ …… 
 
துன்பம் துேரங்கள் சூழ்ந்திடும் யேதே 
மனிதயன ஆண்டேயர துதித்திடுங்கள் (2) 
ஆேிேில் புதுப் பதடப்பாய் ஆகிடயே  மனிதயன 
ஆண்டேயர துதித்திடுங்கள்(2) 
 
04.காக்கும் கரங்கள்  உண்படனக்கு  
காத்திடுோர் கிருதபோயல (2) 
அல்யலலூோ பாடிப்பாடி  
அதலகதே நான் தாண்டிடுயேன்  
 
நம்புயேன்  இயேசுதே!  
நம்புயேன் இயேசுதே! (2) 
 
நிந்ததனகள்  யபாராட்டம் ேந்தும் 
நீதிேின் யதேன்  தாங்கினாயர (2) 
யநசக் டகாடி   என்யமல் பேக்க 
யநசர் உமக்காய்   ஜேீித்திடுயேன்                  
 -நம்புயேன் 
 
கன்மதலகள்  டபேர்க்கும் படிோய்க்  
கர்த்தர் என்தனக்  கரம் பிடித்தார் (2) 
காத்திருந்து  டபலன் அதடந்து 
கைகு யபால எமும்பிடுயேன்                   
  -நம்புயேன் 
 
05. அக்கினி மேயம பரிசுத்த ஆேியே 
எரிதணலாய் எழும்பிடுேரீ் அப்பா நிரப்பிடுேரீ் (2) 
 
அதணப்பேயர ஆறுதல் தருபேயர 
அதிசேம் டசய்பேயர எங்கள் துதண நீயர 
 
எந்தன் உள்ேம் பாைாய் யபானததோ 
புதிே இதேத்ததயே என்னுள் மலரச் டசய்யும் 
 

அபியசக முத்திதர ஆனேயர 
தாழ்ச்சிோய் ோழ்ந்திடயே அன்பாய் 
ேைிநடத்தும் 
 
யநாய்கடேல்லாம்  உடயன தீருதமோ 
அரிே ேரங்கதேயே எமக்கு தாருதமோ 
 
கண்ணரீ் சிந்தும் எம்தம பாருதமோ 
தாகம் தீர்த்திடயே ஊற்ோய் பாய்ந்திடுயம 
 
யபய்கடேல்லாம் ேழீ்ந்து ஓடுதமோ 
பேங்கள் நீங்கிடயே நிதேோய் ோழ்யோயம 
 
06. ஆற்ேைாலும் அல்ை அல்ை 
சக்திோலும் அல்ல அல்ல 
ஆண்டேரின் ஆேிோயல ஆகுமா ஆகுயம -2 
 
மண்குடம் டபாற்குடம் ஆகுமா – ஆகுயம 
குதேகுடம் நிதேகுடம் ஆகுமா – ஆகுயம 
தண்ணரீும் திராட்தச இரசம் ஆகுமா – ஆகுயம 
 
டசங்கடல் பாததோய் ஆகுமா – ஆகுயம 
டசத்தேர் உேிர்த்டதழுதல் ஆகுமா – ஆகுயம 
திராட்தச இரசம் திரு இரத்தம் ஆகுமா-ஆகுயம 
 
பாேிகள் மீட்புப் டபேல் ஆகுமா – ஆகுயம 
பாதலேனம் யசாதலேனம் ஆகுமா – ஆகுயம 
திருச்சதப ஓருடல் ஆகுமா – ஆகுயம 
 
07. புகழ்ந்து பாடுயோம் மகிழ்ந்து பாடுயோம். 
புதிே ேிடிேல் இன்று காணுயோம் 
புதிே பாடல் இன்று பாடுயோம் 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
 
இதேேன் அன்புத் தந்தததே புகழ்ந்து 
பாடுயோம் 

தந்தத அன்பில் ோழ்ேதால் மகிழ்ந்து 
பாடுயோம் (2) 
இயேசுேிற்கு சாட்சிோக என்றும் ோழுயோம்– 2 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
 
மீட்பரான இயேசுதேப் புகழ்ந்து பாடுயோம் 
மீட்பின் பாதத ேந்ததால் மகிழ்ந்து பாடுயோம்(2) 
இயேசுேிற்கு சாட்சிோக என்றும் ோழுயோம்(2) 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
 
தூே ஆேி டபற்ேதால் புகழ்ந்து பாடுயோம் 
தூய்தம டபற்று ோழ்ேதால் மகிழ்ந்து 
பாடுயோம் (2) 
இயேசுேிற்கு சாட்சிோக என்றும் ோழுயோம்(2) 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
அல்யலலுோ அல்யலலுோ 
 
08. அக்கினி ேல்ைலம ஊற்றுயம 
அபியேகம் தாருயம 
ஆேிேில் துதித்து நான் மகிழ்ந்திடயே 
அக்கினி ேல்லதம ஊற்றுயம 
அபியேகம் தாருயம 
அடிதம நான் மறுரூபம் ஆகிடயே (2) 
 
ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம 
ோனினின்று இேங்கிடும் ேல்லதம (2) 
 
அேிவும் ஆேலும் அதனத்து ஞானமும் 
ஐம்புலதன ஆட்சி டசய்யும் ேல்லதமயே 
அன்பின் ஆேியே (2) ேல்லதமயே (2) 
பரிசுத்த இதேத்தில் டஜபிக்கும் யேதேேில் 
ோனின்று இேங்கிடும் ேல்லதமயே 
அன்பின் ஆேியே (2) ேல்லதமயே (2) 
உண்தமயுமாய் உேிருமாய்  
உள்ேத்தில் உதேந்திட ோ (2) 



உலகம் அேிோத உண்தமேின் ஆேியே 
தீதமகதே டேற்ேி டகாள்ளும் ேல்லதமயே 
அன்பின் ஆேியே (2) ேல்லதமயே (2) 
ஊைிேம் டசய்திட உற்சாகம் ேைங்கிட 
புது ேரங்கள் டபாைிந்திடுயம ேல்லதமயே 
அன்பின் ஆேியே (2) ேல்லதமயே (2) 
உண்தமயுமாய் உேிருமாய் 
உள்ேத்தில் உதேந்திட ோ (2) 
 
09. உன் புகலைப் பாடுேது என் 
ோழ்ேின் இன்பதமய்ோ 
உன் அருதேப் யபாற்றுேது என் 
ோழ்ேின் டசல்ேதமய்ோ 
      
துன்பத்திலும் இன்பத்திலும் நல் 
தந்ததோய் நீ இருப்பாய் 
கண்ணேரக் காத்திருக்கும் நல் 
அன்தனோய் அருகிருப்பாய்  (2) 
அன்பு எனும் அமுதத்திதன நான் 
அருந்திட எனக்கேிப்பாய் 
உன்நின்று பிரிோமல் 
நீ என்றும் அதணத்திருப்பாய் (2)  - உன் புகதை 
 
பல்லுேிதர பதடத்திருப்பாய் நீ 
என்தனயும் ஏன் பதடத்தாய் 
பாேத்தியல ோழ்ந்திருந்தும் நீ 
என்தனயும் ஏன் அதைத்தாய்  (2) 
அன்பினுக்கு அதடக்கும் தாழ்  
ஒன்று இல்தல என்றுணர்ந்யதன் 
உன் அன்தப மேோமல் 
நான் என்றும் ோழ்ந்திருப்யபன்  (2) -உன் புகதை 
 
10. ஆராதிக்கின்யோம் நாங்கள் 
ஆராதிக்கின்யோம் 
ஆத்ம யநசர் இயேசுதேயே ஆராதிக்கின்யோம்(2) 
ஆராதிக்கின்யோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்யோம் 
உண்தமேிலும் ஆேிேிலும் ஆராதிக்கின்யோம்(2) 

 
அல்யலலுோ அல்யலலூோ கீதம் பாடியே 
அல்யலலூோ கீதம் பாடி ஆராதிப்யபாயம (2) 
இன்று இங்கு ேிசுோசத்தால் ஆராதிக்கின்யோம் 
அன்று உம்தம யநரில் கண்டு ஆராதிப்யபாயம (2) 
 
ோயனாடரல்லாம் ஆராதிக்கும் பரிசுத்தயர 
ஆனந்தமாய் உந்தன் மக்கள் ஆராதிக்கின்யோம்(2) 
எங்களுதடே பாேங்கள் தீரும் ஆராததனோயல 
யகாட்தடகள் தரும் டகாடுதமகள் தீரும் 
ஆராததனோயல (2) 
 
11. ஆேிேில் பிேந்து  
அன்பினில் இதணந்த  
இயேசுதேப் புகழ்ந்திடுயோம் 
அதனேரும் கூடி ஓர் குலமாக  
இயேசுேில் மகிழ்ந்திடுயோம் 
 
இயேசுதேப் புகழ்ந்திடுயோம்- இன்று 
இயேசுேில் மகிழ்ந்திடுயோம் 
இயேசுயே ஆண்டேர் என்று முைங்கி 
சாட்சிோய் ோழ்ந்திடுயோம் -2  
 
ேிண்ணேயராடும் மண்ணேயராடும்  
இயேசுதேப் புகழ்ந்திடுயோம் 
பதடப்புகடேல்லாம் ஒன்ோய் யசர்ந்து  
இயேசுேில் மகிழ்ந்திடுயோம் – 2 
 
துன்பம் ேந்தாலும் இன்பம் ேந்தாலும் 
இயேசுதேப் புகழ்ந்திடுயோம் 
யசாததனகேிலும் யேததனகேிலும் 
இயேசுதேப் புகழ்ந்திடுயோம் 
 

 12. ஆராதலன நாேகன் நீயர 
ஆராததன யேந்தனும் நீயர – 2 
ஆயுள் முடியும்ேதர 
உம்தமத் டதாழுதிடுயேன் – 2 

ஆராததன நாேகன் நீயர 
ஆராததன யேந்தனும் நீயர – 2 
 
ஆேிரம் யபர்கேில் சிேந்யதார் 
ஆண்டேர் இயேசு நீயர – 2 
ேிடிடேள்ேியே எந்தன் பிரிேம் நீயர 
என்டேன்றும் டதாழுதிடுயேன் – 2 
ஆராததன நாேகன் நீயர 
ஆராததன யேந்தனும் நீயர 
 
மாந்தர்கள் யபாற்ேிடும் டதய்ேம் 
மகிதமேின் யதேன் நீயர – 2 
முைங்கால் ோவுயம முடங்கிடுயம 
மகிழ்வுடன் துதித்திடயே – 2 
ஆராததன நாேகன் நீயர 
ஆராததன யேந்தனும் நீயர – 2 
 
முடிேில்லா இராஜ்ேம் அருே 
திரும்பவும் ேருயேன் என்ேரீ் – 2 
ஆேத்தமாய் நானும் யசர்ந்திடயே 
அனுதினம் ேணங்கிடுயேன் – 2 
ஆராததன நாேகன் நீயர 
ஆராததன யேந்தனும் நீயர – 2 
ஆயுள் முடியும்ேதர 
உம்தமத் டதாழுதிடுயேன் – 2 
ஆராததன நாேகன் நீயர 
ஆராததன யேந்தனும் நீயர – 2 
 
13.உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்லை(3) 
எல்லாயம உம்மால் ஆகும் அல்யலலூோ 
ஆகும் எல்லாம் ஆகும் 
உம்மாயல தான் எல்லாம் ஆகும் 
 
உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்தல(3) 
எல்லாயம உம்மால் ஆகும் அல்யலலூோ 
 
 



டசால்லி முடிோத அற்புதம் டசய்பேர் 
நீயர ஐோ நீயர 
 
எண்ணி முடிோத அதிசேம் டசய்பேர் 
நீயர ஐோ நீயர(2) 
 
அப்பா உமக்கு ஸ்யதாத்ரம் 
அன்யப உமக்கு ஸ்யதாத்ரம்(2) 
 
உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்தல(3) 
எல்லாயம உம்மால்  ஆகும் அல்யலலூோ 
 
எனக்குக் குேித்ததத நிதேயேற்ேி முடிப்பேர் 
நீயர ஐோ நீயர 
எனக்காக ோதேயும் டசய்து முடிப்பேர் நீயர 
ஐோ நீயர(2) 
 
அப்பா உமக்கு ஸ்யதாத்ரம் 
அன்யப உமக்கு ஸ்யதாத்ரம்(2) 
 
உம்மால் ஆகாத காரிேம் ஒன்றுமில்தல(3) 
எல்லாயம உம்மால் ஆகும் அல்யலலூோ 
 
ேேண்ட நிலத்தத நீருற்ோய் மாற்றுபேர் நீயர 
ஐோ நீயர 
அோந்திர டேேிதே தண்ணரீாய் மாற்றுபேர் 
நீயர ஐோ நீயர(2) 
 
அப்பா உமக்கு ஸ்யதாத்ரம், அன்யப உமக்கு 
ஸ்யதாத்ரம் (2) --- உம்மால் 
 
14.ஆகாதது எதுவுமில்லை 
ஆண்டேரால் ஆகாதது எதுவுமில்தல(2) 
ஆற்ேலாலுமல்ல சக்திோலுமல்ல(2) 
ஆண்டேரால் எல்லாம் ஆகுயம நம் 
ஆண்டேரால் 
எல்லாம் ஆகுயம(2) 

 
மண் குடம் டபாற்குடம் ஆகுமா 
குதே குடம் நிதே குடம் ஆகுமா(2) 
ஆற்ேலாலுமல்ல சக்திோலுமல்ல(2) 
ஆண்டேரால் எல்லாம் ஆகுயம நம் 
ஆண்டேரால் 
எல்லாம் ஆகுயம 
ஆகாதது எதுவுமில்தல 
ஆண்டேரால் ஆகாதது எதுவுமில்தல(2) 
 
யகாதுதம அப்பம் நற்கருதணோய் ஆகுமா 
திராட்தச ரசம் திரு ரத்தமாய் ஆகுமா(2) 
ஆற்ேலாலுமல்ல சக்திோலுமல்ல(2) 
ஆண்டேரால் எல்லாம் ஆகுயம நம் 
ஆண்டேரால் 
எல்லாம் ஆகுயம 
ஆகாதது எதுவுமில்தல 
ஆண்டேரால் ஆகாதது எதுவுமில்தல(2) 
 
அதடந்து யபான கருப்தபயும் திேக்குமா 
மலடி என்ே அேப்டபேரும் மாறுமா(2) 
ஆற்ேலாலுமல்ல சக்திோலுமல்ல(2) 
ஆண்டேரால் எல்லாம் ஆகுயம நம் 
ஆண்டேரால் 
எல்லாம் ஆகுயம 
ஆகாதது எதுவுமில்தல 
ஆண்டேரால் ஆகாதது எதுவுமில்தல(2) 
ஆற்ேலாலுமல்ல சக்திோலுமல்ல(2) 
ஆண்டேரால் எல்லாம் ஆகுயம நம் 
ஆண்டேரால் 
எல்லாம் ஆகுயம(2) 
 
15. ோனகதந்லதேின்நாடாத நாற்பேல்ைாம் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
அது கண்ணரீாக இருந்தாலும் 
கேதலோக இருந்தாலும் 

கண்ணரீாக இருந்தாலும் 
கேதலோக இருந்தாலும் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(4) 
ோனகதந்ததேின்நாடாத நாற்டேல்லாம் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
 
அது யநாோக இருந்தாலும் 
பிணிோக இருந்தாலும் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
ோனகதந்ததேின்நாடாத நாற்டேல்லாம் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
 
அது ோததோக இருந்தாலும் 
தீதமோக இருந்தாலும் 
ோததோக இருந்தாலும் 
தீதமோக இருந்தாலும் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(4) 
ோனகதந்ததேின்நாடாத நாற்டேல்லாம் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
 
அது பாேமாக இருந்தாலும் 
சாபமாக இருந்தாலும் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
ோனகதந்ததேின்நாடாத நாற்டேல்லாம் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
 
அது மந்திரமாக இருந்தாலும் 
தந்திரமாக இருந்தாலும் 
மந்திரமாக இருந்தாலும் 
தந்திரமாக இருந்தாலும் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 



ோனகதந்ததேின்நாடாத நாற்டேல்லாம் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
அது கட்டுகோக இருந்தாலும் 
சிதேோக இருந்தாலும் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா(2) 
ோனகதந்ததேின்நாடாத நாற்டேல்லாம் 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
யேயராடு பிடுங்கி யபாடுமப்பா 
 
16. ஊற்றுத் தண்ணயீர எந்தன் யதே ஆேியே 
ஜேீ நதியே என்னில் டபாங்கிப் டபாங்கிோ (2) 
ஆசீர்ேதியும் என் யநசக் கர்த்தயர 
ஆேிேின் ேரங்கேினால் என்தன நிரப்பும் 
 
கன்மதலதேப் பிேந்து ேனாந்திரத்தியல 
கர்த்தாயே உம் ஜனங்கேின் தாகம் தீர்த்தீயர 
பள்ேத்தாக்கிலும் மதலகேிலும் 
தண்ணரீ் பாயும் யதசத்தத நீர் ோக்கேித்தீயர --- 
ஊற்று 
 
ஜேீத் தண்ணரீாம் எந்தன் நல்ல கர்த்தாயே 
ஜேீ ஊற்ேினால் என்தன நிதேத்திடுேரீ் 
கனி தந்திட நான் டசைித்யதாங்கிட 
கர்த்தரின் கரத்தால் நித்தம் கனம் டபற்ேிட --- 
ஊற்று 
 
திேக்கப்பட்டதாம் ஊற்று சிலுதேேியல 
இரட்சகரின் காேங்கள் டேேிப்படுயத 
பாேக்கதேகள் முற்றும் நீங்கிட 
பரிசுத்தர் சமுகத்தில் டஜேம் டபற்ேிட --- ஊற்று 
 
17.எல்ைாம் இயேசுயே எனக்பகல்ைாம் 
டதால்தலமிகு இவ்வுலகில் துதண யேசுயே 
 
ஆேனும் சகாேனும் யநேனும் உபாேனும் 

நாேனும் எனக்கன்பான ஞான மணோேனும் 
தந்தத தாய் இனம் ஜனம் பந்துயோர் சியநதிதர் 
சந்யதாட சகாலயோத சம்பூரண பாக்கிேமும் 
 
கேதலேில் ஆருதல்லும் கங்குலிடலன் 
யஜாதியும் 
கஷ்ட யநாய்ப் படுக்தகேியல தககண்ட 
அேிைதமும் 
 
யபாதகப் பிதாவும் என் யபாக்கினில் ேரத்தினில் 
ஆதரவு டசய்திடுங் கூட்டாேியுடமன யதாைனும் 
 
அணியும் ஆபரணமும் ஆஸ்தியும் சம்பாத்ேமும் 
பிதணோேியும் மீட்பருடமன் பிரிே 
மத்திேஸ்தனும் 
 
ஆன ஜேீ அப்பமும் ஆேலுடமன் காேலும் 
ஞான கீதமும் சதுரும் நாட்டமும் 
டகாண்டாட்டமும் 
 
18. ஓ பரிசுத்த ஆேியே 
என் ஆன்மாேின் ஆன்மாயே 
உம்தம ஆராததன டசய்கின்யேன் 
இதேோ ஆராததன டசய்கின்யேன் 
 
என்தன ஒேிரச் டசய்து ேைிகாட்டும் 
புது ேலுவூட்டி என்தன யதற்றும் 
என் கடதம என்னடேன்று காட்டும் 
அதத கருத்தாய் புரிந்திட தூண்டும் 
என்ன யநர்ந்தாலும் 
நன்ேி துதி கூேி 
பணியேன் என் இதேோ - உந்தன் 
திருவுேப்படி என்தன நடத்தும் 
 
19. நன்ேிோல் துதிபாடு நம் இயேசுலே 
நாோயல என்றும் பாடு - 2 
ேல்லேர் நல்லேர் யபாதுமானேர் 

ோர்த்ததேில் உண்தமயுள்ேேர் - 2 
எரியகா மதிலும் முன்யன ேந்தாலும் 
இயேசு உந்தன் முன்யன டசல்கிோர் 
கலங்கிடாயத திதகத்திடாயத 
துதிேினால் இடிந்து ேிழும் - 2 
- நன்ேிோல் துதி 
 
டசங்கடல் நம்தம சூழ்ந்து டகாண்டாலும் - 2 
சிலுதேேின் நிைல் உண்டு பாடிடுயோம் 
பாடிடுயோம் துதித்திடுயோம் 
பாததகள் கிதடத்து ேிடும் - 2 
- நன்ேிோல் துதி 
 
யகாலிோத் நம்தம எதிர்த்து ேந்தாலும் 
டகாஞ்சமும் பேம் யேண்டாம் 
இயேசு என்னும் நாமம் உண்டு 
இன்யே டஜேித்திடுயோம் - 2 
- நன்ேிோல் துதி 
 
20. ோனத்தில் இருந்து லேேகம் எழுந்து 
புனித ஆேியே ேருக 
ஞானத்தின் ஒேியே மனதினில் ஏற்றும் 
மாசற்ே அன்யப ேருக -2 
 
உேிருக்கு உேியர ோழ்வுக்கு ோழ்யே 
உண்தமேின் ேடியே ேருயக 
பேிருக்கு மதையே பார்தேேின் ஒேியே 
பரமனின் அருயே ேருக – 2 
 
காத்திருப்யபாரின் காரிருள் யபாக்கும்  
காதலக் கதியராயன ேருக 
ஆழ்கடல் மீதினில் அதலந்திடுடமக்கு 
ஆனந்த நிதலயே ேருக – 2 
 
மனிதனின் மனதில் மணிடேனத் துலங்கும் 
மாணிக்க ேிேக்யக ேருக 
இனிே நல் ோழ்தே உேப்புடன் ேைங்கும் 



இன்னருட் டபருக்யக ேருக – 2 
21. அக்கினிோம் ஆேிோயர ஆண்டேரின் 
திருக்பகாலடயே 
எம்மீது இரங்கும் இப்யபாயத இேங்கும் 
முற்றும் எம்தம மாற்ேிடுயம – 2 
 
பாதேதே உதடப்பேயர பாேிதே 
மன்னிப்பேயர 
பாசத்ததப் டபாைிந்து  
பரிசுத்தமாக்கி 
முற்றும் எம்தம மாற்ேிடுயம 
 
ஊற்ோய் பாய்பேயர 
உள்ேத்தத நிதேப்பேயர 
தனிதமதேப் யபாக்கி  
துதணோய் ேந்து  
முற்றும் எம்தம மாற்ேிடுயம 
 
எண்டணய் பூசுேயீர 
காேங்கள் ஆற்றுேயீர 
கசப்புகள் நீக்கி 
இனிதமோய் ேந்து 
முற்றும் எம்தம மாற்ேிடுயம 
 
நிைலாய் ேருபேயர 
அபியசகம் டசய்பேயர 
ேல்லதம டபாைிந்து 
அன்பினால் நிரப்பி 
முற்றும் எம்தம மாற்ேிடுயம 
 
22. ோழ்த்துகின்யோம் ேணங்குகின்யோம்  
நற்கருதண நாததர ஆராதிக்கின்யோம் 
 
ேிடுததல ஆக்கும் டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
குணப்படுத்தும் டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
காண்கின்ே டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
காக்கின்ே டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 

 
இரட்சிக்கும் டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
இரக்கமுள்ே டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
சுகம் டகாடுக்கும் டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
தரிசனம் ஆகின்ே டதய்ேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
 
ேிண்ணப்பத்தத யகட்பேயர ஆராதிக்கின்யோம் 
கண்ணதீர காண்பேயர ஆராதிக்கின்யோம் 
யநாய்கதே எல்லாம் தீர்ப்பேயர 
ஆராதிக்கின்யோம் 
சாத்தாதன டஜேிப்பேயர ஆராதிக்கின்யோம் 
 
பரயலாக மன்னாயே ஆராதிக்கின்யோம் 
மகிதமேின் பட்டேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
திக்கற்ேேர்கேின் தகப்பயன ஆராதிக்கின்யோம் 
எேிேேரின் யகடேயம ஆராதிக்கின்யோம் 
 
பாேடமல்லாம் சுமந்தேயர ஆராதிக்கின்யோம் 
சாந்தமான டசம்மேியே ஆராதிக்கின்யோம் 
எங்களுக்காக மரித்தேயர ஆராதிக்கின்யோம் 
உேிர்த்த இயேசு ராஜாயே ஆராதிக்கின்யோம் 
 
23. ஐோ உன் பிரசன்னம் அண்டிேந்யதன் 
அைிோ உன் ோர்த்ததகள் ோழ்ோகணும் (2) 
 
உேிருள்ேது ஆற்ேல் ோய்ந்தது 
ோேினும் கூர்தமோனது (2) 
சிந்ததனதே சீர் தூக்கி பார்க்க ேல்லது (2) 
உம் ோர்த்ததயே உம் ோர்த்ததயே 
ஐோ உன் பிரசன்னம் ........... 
 
ேிண்ணும் அைிேலாம் மண்ணும் மதேேலாம் 
ோழ்ேின் டசல்ேம் எல்லாம் அைிேலாம் (2) 
ோன் மதை யபால் பேன் தராமல் 
திரும்புேதில்தல (2) 
உம் ோர்த்ததயே உம் ோர்த்ததயே 
ஐோ உன் பிரசன்னம் ........... 

 
டதய்ேகீயம மனுவுரு எடுத்தார் 
என் ோழ்ேில் குடிடகாண்டாயர (2) 
ஆன்மாதே அைிோமல் ஆட்டகாள்ளுயம (2) 
உம் ோர்த்ததயே உம் ோர்த்ததயே 
ஐோ உன் பிரசன்னம் ........... 
 
24.ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம ேல்ைலம-2 
ஆதிேில் இருந்த ேல்லதம 
அதனத்ததயும் பதடத்த ேல்லதம 
அக்கினி டபாைியும் ேல்லதம 
அதனத்ததயும் புதிதாக்கும் ேல்லதம (2) 
புதிே ேல்லதம, புனித ேல்லதம, 
மண்மீது இேங்கிே மகிதமேின் ேல்லதம 
புதிே ேல்லதம, புனித ேல்லதம 
என்மீது இேங்கிடும் பிதாேின் ேல்லதம 
ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம (2) 
 
ோருயம ோருயம யோர்தான் கதரேில் ேந்தது 
யபால் 
தங்கிடுயம தங்கிடுயம தேங்கிே சீடரில் 
தங்கிேது யபால் 
மாற்ேிடுயம மாற்ேிடுயம மனிததனப் பிடிக்கும் 
சீடனாக 
காத்திடுயம காத்திடுயம கதேகள் கழுேி 
காத்திடுயம 
புதிே ேல்லதம, புனித ேல்லதம, 
மண்மீது இேங்கிே மகிதமேின் ேல்லதம 
புதிே ேல்லதம, புனித ேல்லதம 
என்மீது இேங்கிடும் பிதாேின் ேல்லதம 
ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம (2) 
 
தாருயம தாருயம பரிசுத்த ேல்லதம தாருயம 
டபாைிந்திடுயம டபாைிந்திடுயம பிேவுற்ே 
நாவுகள் டபாைிந்திடுயம 
துதணோகுயம துதணோகுயம 
தூய்தமேின் ேைிடசல்ல துதணோகுயம 



ேைிகாட்டுயம ேைிகாட்டுயம உம் சித்தம் 
நான் டசய்ே ேைிகாட்டுயம 
புதிே ேல்லதம, புனித ேல்லதம, 
மண்மீது இேங்கிே மகிதமேின் ேல்லதம 
புதிே ேல்லதம, புனித ேல்லதம 
என்மீது இேங்கிடும் பிதாேின் ேல்லதம 
ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம ேல்லதம (2) 
 
25. என்னில் எழுந்த யேசுேிற்யக ஆராதலன 
ஆராதலன (2) 
நன்தமகள் டசய்த இராஜாேிற்யக 
நன்ேி நன்ேி நன்ேிப் பலி (2) என்னில்-- 
 
எம்மாவு ஊரியல அப்பத்தத 
உதடத்து கண்கள் திேந்தேயர 
பார்தே யேண்டும் உம்தமப் பார்க்க 
உேிருள்ே உந்தன் பலிதனியல (2) 
ஆராததன ஆராததன (2) (என்னில் எழுந்த ....... 
 
கானாவூரியல தண்ணதீர எடுத்து 
திராட்தச இரசமாக்கினரீ் 
குதேயுள்ே என் ோழ்தே ஏற்பதீரோ 
சுதே உள்ே இரசமாய் மாற்ேிடுேரீ் (2) 
ஆராததன ஆராததன (2) 
(என்னில் எழுந்த .......) 
 
26. அதிசேங்கள் பசய்கிேேர் நம் அருகில் 
இருக்கிோர் 
அற்புதங்கள் டசய்கிேேர் என்றும் 
நமக்குள் ேசிக்கிோர் 
 
தண்தணதீர ரத்தமாய் மாற்ேினார் அதிசேம்(2) 
டேறும் தண்தண ீர திராட்தச ரசமாய் 
மாற்ேினார் அதிசேம் 
 
டசங்கதடல இரண்டாக பிரித்திட்டார் அதிசேம்(2) 
புேல் காற்தேத் தம் ஆதணோயல 

அடக்கினார் அதிசேம் 
பாேிோன என்தனயுயம மாற்ேினார் அதிசேம் – 
இந்த 
ஏதை என் மீது யநசக்கரம் நீட்டினார் அதிசேம் 
 
குருடருக்கும் டசேிடருக்கும் சுகம் தந்தார் 
அதிசேம்(2) 
ஒரு டசாசால்லாயல மரித்த்யதாதர எழுப்பினார் 
அதிசேம் 
 
27. தூே ஆேியே யதே அக்கினியே 2 
எழுேர் யதோ எழுேர் ‐ என் டநஞ்சில் ேருேயீர 
 
நிரப்பும் இப்யபாயத நிரப்பும் 
தூே ஆேியே நிரப்பும் 2 
காற்றுகள் உமக்கு கீழ்ப்படியும் 
டநருப்புகள் உமது ஊைிேனாம் 
எங்கேின் ேடீுகேில் ‐ தூே ஆேியே நிரப்பும்! 2 
 
மாற்றும் இப்யபாயத மாற்றும் 
பாேி என்தனயும் மாற்றும் 
டநருப்பாய் பூமிேில் ேிழுந்திடுோய் 
ேல்தலமோய் இங்கு இேங்கிடுோய் 
எங்கள் குடும்பங்கேில் தூே ஆேியே நிரப்பும் 
 
யதற்றும் இப்யபாயத யதற்றும் 
திடமாய் எம்தமயே யதற்றும் 
ஊற்ோய் டபாங்கி பாய்ந்திடுோய் 
உேிராய் எம்மில் உதேந்திடுோய் 
எங்கள் உள்ேங்கேில் ‐ தூே ஆேியே நிரப்பும் 
 
28. உனக்குள்யே ேிசுோசம் இருந்தால் 
எல்லாயம தககூடுயம 
உேிராக யதேதனயே நிதனத்தால் 
உலகமும் டபாய்ோகுயம 
ேல்லயேர நல்லயேர 
அள்ேி அள்ேித் தருபயேர (2) உனக்குள்யே.. 

 
நஞ்தசக் குடித்தாலும் தீங்கு இல்தலயே 
பாம்புகதேப் பிடித்தாலும் தீதம இல்தலயே(2) 
ேிசுோசம் இருந்தால் டேற்ேி உனக்யக (2) 
உனக்குள்யே.. 
 
எதிரி சாத்தாதன முேிகடிப்பாய் 
புதுடமாைி யபசி நீ டஜேம் டபறுோய் (2) 
ேிசுோசம் இருந்தால் டேற்ேி உனக்யக (2) 
உனக்குள்யே.. 
 
யேததனகள் துன்பங்கள் டதாதலந்திடுயம 
சமாதானம் சந்யதாசம் ேந்து யசருயம (2) 
ேிசுோசம் இருந்தால் டேற்ேி உனக்யக (2) 
உனக்குள்யே.. 
 
29. ேருகியோம் ேருகியோம் 
தாகத்யதாடு ேருகியோம்  
ஆேிேின் கனிடோோன்யே யபாதுதமோ  
டஜபிக்கியோம் டஜபிக்கியோம் 
கண்யண ீராடு டஜபிக்கியோம் 
அக்கினிோம் ஆேிோதர ஊற்றுதமோ (2) 
 
சவுல் என்னில் எப்ப ழுதும் சாகயேணுயம 
பவுலாய் நான் மாேயேணுயம (2) 
அன்பு அதமதி பரிவுள்ேம் 
எனக்குத் தாருயம - ஐோ அது என் தாயகம (2) 
 
ஸ்யதோனாய் துன்பத்திலும் ஸ்துதிக்யகேணுயம 
எதிரிக்காய் டஜபிக்க யேணுயம (2) 
நம்பிக்தக நன்னேம் மகிழ்ச்சி தாருயம 
ஐோ அது என் தாகயம (2) 
 
30. என் ஆேயன என் பமசிோயே 
இயேசுயே ஆண்டேர் ஆராதிப்யபன் 
நம்பிடுயேன் நலம் டபறுயேன் 
யதசம் எல்லாம் முழ்ங்கிடுயேன் 



கேதலகள் கண்ணரீ் துதடப்பேயர 
கண்ணின் மணிடேனக் காப்பேயர 
நிதலோழ்தே அேிக்கும் ஜேீ ஊற்யே 
நலம் நல்கும் ஆண்டேர் 
டஜயகாோ சாயலாம் 
 
தீயோனின் தீக்கதணகள் எரிப்பேயர 
திண்ணமாய் ேிடுததல அேிப்பேயர 
மாோத யநாய்ோதத தீர்க்கும் நாதா 
குணமேிக்கும் ஆண்டேர் 
டஜயகாோ ரப்பா 
 
எேியோதர யநர்ேைி நடத்துகின்ேரீ் 
எபியனசர் இதுேதர உதவுகின்ேரீ் 
என் ஆன்மா அைிோமல் மீட்கும் யதோ 
என்நாளும் டேற்ேிதரும் 
டஜயகாோ நிசி 
 
31.எந்தக் காைத்திலும் எந்த யநரத்திலும் 
நன்ேிோல் உம்தம நான் துதிப்யபன் 
இயேசுயே உம்தம நான் துதிப்யபன் துதிப்யபன் 
எந்த யேதேேிலும் துதிப்யபன் 
 
ஆதியும் நீயர - அந்தமும் நீயர 
யஜாதியும் நீயர - என் டசாந்தமும் யநயர ---எந்த 
 
தாய் தந்தத நீயர தாதியும் நீயர 
தாபரம் நீயர - என் தாரகம் நீயர --- எந்த 
 
ோழ்ேிலும் நீயர - தாழ்ேிலும் நீயர 
ோததேில் நீயர - என் பாததேில் நீயர 
 
ோனிலும் நீயர பூேிலும் நீயர 
ஆைிேில் நீயர - என் ஆபத்தில் நீயர --- எந்த 
 
துன்ப யநரத்தில் இன்பமும் யநயர 

இன்னல் யேதேேில் - என் மாேிடா யநசர் --- 
எந்த 
 
ஞான தேத்திேராம் - ஔேதம் நீயர 
ஆத்ம யநசராம் - என் நண்பரும் நீயர --- எந்த 
 
ஞானமும் நீயர - தானமும் நீயர 
நிோமமும் யநயர - என் நாதனும் நீயர ---- எந்த 
 
ஆறுதல் நீயர - ஆதாரம் நீயர 
ஆதசயும் நீயர - என் ஆனந்தம் நீயர --- எந்த 
 
மீட்பரும் நீயர - என் யமய்ப்பரும் நீயர 
யமன்தமயும் நீயர - என் மகிதமயும் நீயர --- 
எந்த 
 
யதேனும் நீயர - என் ஜேீனும் நீயர 
ராஜ ராஜனும் - என் சர்ேமும் நீயர --- எந்த 
 
32.ோனின்று இேங்கிே ேல்ைலமேின் 
ஆேியே 
ேரங்கோல் நிரப்பிடும் பரயலாக ஆேியே 
பதடப்தபடேல்லாம் அபியேகிக்கும்  
பரமனின் உன்னதயர 
பாேி என்தன ஆளுதக டசய்யும் 
பரிசுத்தமாக்கி பேன்படுத்தும் 
 
ஆதிேியல நீரின்மீது அதசந்தாடிே ஆேியே 
அதனேதரயும் அன்யபாடு ஆட்டகாண்ட 
ஆேியே 
நற்டசய்தி டசால்லிட சாட்சிோய் ோழ்ந்திட 
அதைத்த உம் சீடதர அபியேகித்தீர் 
இேங்கி ேந்து ஆளுதக டசய்யும் 
நானும் உந்தன் சீடன் அன்யோ 
 
பிேவுற்ே நாவுகயே அக்கினிோம் ஆேியே 
அதனத்திலும் அன்யபாடு 

ேைிநட்த்தும் டதய்ேயம 
நம்பிடுயோர் ோேரும் சீடராய் மாேிட  
அதைத்த உம சீடதர அபியேகித்தீர் 
இேங்கி ேந்து ஆளுதக டசய்யும்  
நானும் உந்தன் சீடன் அன்யோ 
 
 


