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సయ

1. కృపామయుడా
పల్లవి|| కృపామయుడా - నీలోనా
నివసింప జేసనిందునా
ఇదిగో నా స్తుతుల్ సింహాసనిం - నీలో
చ|| ఏ అపాయము నాగుడారము సమీపించనియయక
నా మారగముల్నిిటిలో నీవే
నా ఆశ్రయమైనిందున

||కృపా ||

చ|| చీకటి నిండి వెలుగులోనికి
నని పలిచిన తేజోమయా
రాజవింశములో - యాజకత్వము చేసెదన ||కృపా||
చ|| నీలో నిలిచి ఆత్మఫల్ములు
ఫలిించుట కొరకు
నాపైన నిిండుగా - ఆత్మమ వరషము కుమమరించు ||కృపా||
చ|| ఏ యోగ్యత్ లేని నాకు
జీవకిరీట మిచుుటకు
నీ కృప నన వీడక - శాశవత్ కృపగా మారెన ||కృప||
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2. ఆనంద యాత్ర
పల్లవి|| ఆనిందయాత్ర ఇది ఆత్మమయ యాత్ర
యేస్తతో నూత్న యేరూషలేము యాత్ర - మన
చ|| యేస్తని రకుము పాపముల్ నిండి విడిపించెన
వేయినోళ్ళతో స్తుతియిించినన త్మరులేము ఆ రుణమున
||ఆనింద||
చ|| రాత్రియు పగ్లున పాదముల్కు రాయి త్గుల్కుిండ
మనకు పరచరయ చేయుటకొరకై
దేవదూత్లు మనకుిండగా

||ఆనింద||

చ|| ఆనిందిం ఆనిందిం యేస్తని చూసే క్షణిం ఆసనిిం
ఆత్మమనింద భరతుల్మై
ఆగ్మన కింక్షతో సాగెదిం

||ఆనిందిం||
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3. నూతన యేరూషలేము
పల్లవి|| నూత్న యేరూషలేము - పటటణము
పిండిలకై - అల్ింకరించబడుచునిది
చ|| దైవ నివాసము మనషుల్తో - కూడా ఉనిది
వారాయనకు - ప్రజలై యుిందురు
ఆనింద – ఆనింద - ఆనిందమే

||నూత్న||

చ|| ఆదియు నేనే - అింత్ము నేనై యునాిన
దుుఃఖము లేదు - మరణము లేదు
ఆనింద - ఆనింద - ఆనిందమే

||నూత్న||

చ|| అసహ్యమైనది - నిషిదదమైనది చేయువారు
ఎవవరు దానిలో - లేనే లేరు
ఆనింద - ఆనింద - ఆనిందమే

||నూత్న||

చ|| దేవుని దాస్తలు - ఆయనన సేవిించుదురు
ముఖ దరశనము - చేయుచునిందురు
ఆనింద - ఆనింద - ఆనిందమే

||నూత్న||

చ|| సీయోనలో - గొఱ్ఱె పల్లయే మూల్రాయి
సీయోన్ పరవత్ిం - మీదయు ఆయనే
ఆనింద - ఆనింద - ఆనిందమే

||నూత్న||
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4. ఎగురుచుననది
పల్లవి|| ఎగురుచునిది విజయపత్మకిం
యేస్తరకుమే మా జీవిత్ విజయిం
రోగ్ దుుఃఖ వయసనముల్న త్మసవేయున
స్తఖ జీవనిం చేయుటకు శకిునిచుున
రకుమే - రకుమే - రకుమే – యేస్త రకుమే
రకుిం జయిం యేస్త రకుమే జయిం
చ|| యేస్తని నామిం నచురింపగ్నే
సాత్నని సైనయము వణకు చునిది
వాయధుల్ బల్ము నిరూమల్మైనది
జయిం పిందెడు నామము నమిమనప్పుడే

||రకుమే||

చ|| దయయప్ప కరాయల్న గెలిచిన రకుిం
ఎడతెగ్కుిండగా మనము సమరణ చేయుదిం
పాపప్ప క్రియల్నిిటిని చెదరగొటిటన
క్రీస్తుని సలువన మనము అనసరించెదిం

||రకుమే||

చ|| మా ప్రేమ వైదుయడా ప్రాణనాధుడా
ప్రీతితోన నీ హ్సుము చాప్పము దేవా
నీ పాదపదమముపై చేరయుని ప్రజల్న
సవసుపరచుము త్ిండ్రి ఈ క్షణమిందే
11
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||రకుమే||

5. స్తుతి పాత్రుడా
పల్లవి|| స్తుతిపాత్రుడా - స్తుత్రారుుడా
స్తుతుల్ిందుకో - పూజారుుడా
ఆకశమిందు నీవు త్పు - నాకేవరునాిరు నా ప్రభు
చ|| నా శత్రువులు - నన త్రుముచుిండగా
నాయాత్మ నాలో - కృింగెనే ప్రభూ
నా మనస్త నీ వైప్ప - త్రిపున వెింటనే
శత్రువుల్ చేతినిండి - విడిపించినావు - కపాడినావు
||స్తుతి||
చ|| నా ప్రాణ సేిహితులు - నని చూస
దూరాన నిలిచేరు - నా ప్రభూ
నీ వాకయ ధ్యయనమే - నా త్రోవకు వెలుగై
నన నిల్పున నీ సనిిధిలో - నీ సింఘములో ||స్తుతి||
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6. నా ప్రియుడా
పల్లవి|| నా ప్రియుడా - యేసయాయ
నీ కృప లేనిదే నే బ్రతుకలేన
క్షణమైనా - నే బ్రతుకలేన

||నా ప్రియుడా||

చ|| నీ చేతితోనే నన లేపనావు
నీ చేతిలోనే నన చేకుుకొింటివి
నీ చేతి నీడలో నన దాచుకొింటివి

||నా ప్రియుడా||

చ|| నీ వాకుల్నిి - వాగ్దనములై
నీ వాకుు పింప సవసథత్ నిచిుతివి
నీ వాగ్ధనములు - మారుు లేనివి

||నా ప్రియుడా||

చ|| ముిందెనిడూ - నేన వెళ్ళనీ
నూత్నమైన మారాగముల్నిిటిలో
నా తోడూ నీవై - నని నడిపనావు ||నా ప్రియుడా||
చ|| సరోవనితుడా - సరవ కృపానిధి
సరవసింపదలు - నేలోనే యునివి
నీవు నా పక్షమై నిలిచి యునాివు ||నా ప్రియుడా||

13
Whatsapp: 8688616582

7. శాశ్వతమైనది నీవు నాయెడ
పల్లవి|| శాశవత్మైనది నీవు నా యెడ చూపన కృప
అనక్షణిం నన కనపాపవల్ప కచిన కృప
చ|| నీకు బహుదూరమైన నని చేరదీసన నా త్ిండ్రివి
నిత్య స్తఖశాింతియే నాకు నీదు కౌగిలిలో ||శాశవత్||
చ|| త్లిల త్న బిడడల్న మరచినా నేన మరువలేనింటివే
నీదు ముఖ కింతియే నని ఆదరించేనలే ||శాశవత్||
చ|| పరవత్ములు తొల్గినన మెటటలు త్త్ురలిలన
నా కృప నిన వీడదని అభయమిచిుతివే

||శాశవత్||

చ|| వేదకుడి మీకు దొరకేదన త్ట్టటడి మీకు తెరచేదన
అడుగుడి ప్రతివానికి ఆత్మన ఇచెుదనింటివే ||శాశవత్||
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8. నేను వెళ్ళే మార్గము
పల్లవి|| నేన వెళ్ళళ మారగము నా యేస్తకే తెలియున
శోధిింప బడిన మీదట నేన స్తవరణమై మారేదన
హ్ల్పలలుయా - హ్ల్పలలుయా - హ్ల్పలలూయా ఆమెన్
చ|| కడలేని కడలి త్మరము - ఎడమాయే కడకు నా బ్రతుకునా
గురలేని త్రుణాన వేరువగా - నాదరనే నిలిచేవా నా ప్రభూ
||నేన||
చ|| జల్ముల్లో బడి నీ వెళ్ళళనా -అవి నా మీద పారవు
అగిిలో నేన నడచినా - జావల్లు నన కల్ుజాల్వు
||నేన||
చ|| విశావశ నావ సాగుచూ - పయనిించు సమయాన నా ప్రభూ
సాత్మన స్తడిగాలి రేపగా - నా ఎదుటే నిలిచేవా నా ప్రభూ
||నేన||
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9. యేసయాా నా ప్రియా
పల్లవి|| యేసయాయ నా ప్రియా
ఎప్పడో నీ రాకడ సమయిం
చ|| దురవసథల్లో ఒింటరనై
దుమికి ధూళ్ళగ్ మారనన
దూరాన నీముఖ దరశనము
ధృవత్మరగా నాలో వెలిగెనే

||యేసయాయ||

చ|| మరప్పరాని నిిందల్లో
మనస్తన మిండే మింటల్లో
మమత్న చూపన నీ శిలువన
మరచిపోదునా నీ రాకన

||యేసయాయ||

చ|| ప్రియుడా నిని చూడాల్ని
ప్రియ నీవల్ప నే మారాల్ని
ప్రియత్మా నాకింక్ష త్మరాల్ని
ప్రియమార నామది కోరెనే

||యేసయాయ||
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10. మహోననతుడా
పల్లవి|| మహోనితుడా నీ కృప లో నేన జీవిించుట
నా జీవిత్ ధనయతై యునిది
చ|| మోడుబారన జీవిత్మల్న
చిగురింప చేయగ్ల్వు నీవు
మారా అనభవిం మధురముగా
మారుగ్ల్వు నీవు

||మహో||

చ|| ఆకు వాడక ఆత్మ ఫల్ములు
ఆనిందముగా ఫలియిించనా
జీవవజల్ముల్ ఊటయైనా
నీ యోరన నన నాటితివా

||మహో||

చ|| వాడబారని సావసథయము నాకై
పరమిందు దాచి యుించితివా
వాగాధన ఫల్ము అనభవిించ
నీ కృపలో నని పల్చితివా

||మహో||
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11. నా ప్రాణ ప్రియుడవు
పల్లవి|| నాప్రాణ ప్రియుడవు నీవే
నా ప్రాణ నాధుడ నీవే
ఎవవరు లేరు నాకిల్లో - నీవే నాకు సరవము
నా దేవా నా ప్రభువా - యేస్త
చ|| గాఢింధ కరములో - నీవే నాకు దీపము
భీకర తుఫానలో - నీవే నాకు దురగము

||నాప్రాణ||

చ|| చీకు చిింత్ల్లో - కృింగి నేనిండగా
నా చెింత్కు చేర - నా చిింత్లు బాపతివే

||నాప్రాణ||

చ|| నీ ప్రేమ బింధము- నని వెింటాడెన
నీ రెకుల్ నీడకు - నని నడిపించెన
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||నాప్రాణ||

12. ప్రాణేశ్వర్
పల్లవి|| ప్రాణేశవర - ప్రభు దైవకుమార
ప్రణుతిింతున నినేి ఆశత్మర
చ|| నా ఆత్మతో పాటలు పాడ - నీ కృపలే నాకు హేతువులాయే
నిత్య నిబింధన నీతో చేస - నీ పాద సనిిధి చేరయునాినే
||ప్రాణే||
చ|| మూల్రాయి నీవై యుిండగా - అపోసులుల్ ప్పనాది మీద
నిత్య నివాసముగా కటటబడుటకై - ఆత్మమభిషేకము అనగ్రహిించితివే
||ప్రాణే ||
చ|| పడుగులు విసరే మెరుప్పల్వింటి - శత్రువులు నాకు ఎదురై నిలిున
నాకు విరోధముగా రూపించిన - ఏ ఆయుధము వరదల్లలేదే
||ప్రాణే ||
చ|| నా ఊటల్నిియు నీ యిందేనని - వాదయము వాయిించి పాడెదన
జీవిత్ కల్మింత్మ నినేి స్తుతిించి - సాగెద నూత్న యెరూషలేము
||ప్రాణే ||
చ|| కమనీయమైన నీ దరశనము - కల్నైనన మెల్కువనైన
కనబడినా నా ఆశలు త్మరవే - కనిపేట్టటచుింటిని కడబూర ధవనికై
||ప్రాణే ||
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13. నీటివాగుల కొర్కు
పల్లవి|| నీటి వాగుల్ కొరకు దుపు ఆశిించునట్టల
నీ కొరకు నా ప్రాణము దపుగొనచునిది
నా ప్రాణమా నా సమసుమా - ప్రభుని స్తుతియిించుమా
నా యేస్త చేసన మేళ్లన నీవు మరువకుమా
చ|| పనికిరాని నని నీవు పైకి లేపతివి
క్రీసునే బిండపైన నని నిలిపతివి
నా అడుగులు సథరపరచి బల్ము నిచిుతివి
నీదు అడుగు జాడల్నే వెింబడిింతు ప్రభు
నే వెింబడిింతు ప్రభు

||నా ప్రాణ||

చ|| అింధకరప్ప లోయల్లో నేన నడచితిని
ఏ అపాయము రాకుిండా నని కచితివి
కనిత్ిండ్రివి నీవని నిని కొలిచెదన
ఇల్లో నిని కొలిచెదన

||నా ప్రాణ||

చ|| నీదు ఆత్మతో నిిండుగా నని నిింప్ప ప్రభు
ఆత్మ ఫల్ములు దిండిగా నీకై ఫలియిింతున
నీవు చేసన మేళ్లన నేనెట్టల మరతు ప్రభు
నీ కొరకు నే సాక్షిగ్ ఇల్లో జీవిింతున
నే ఇల్లో జీవిింతున

||నా ప్రాణ||
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14. యేస్తరాజు రాజుల రాజై
పల్లవి|| యేస్తరాజు రాజుల్ రాజై
త్వరగా వచుుచుిండె త్వరగా వచుుచుిండె
హోసనాి జయమే హోసనాి జయిం మనకే
చ|| యోరాదన ఎదురైనా - ఎర్ర సింద్రము పింగిపరలనా
భయము లేదు జయము మనకే
విజయ గీత్ము పాడెదము

||హోసనాి||

చ|| శరీర రోగ్మైనా - అది ఆత్మమయ వాయధియైనా
యేస్త గాయముల్ సవసథపరచున
రకుమే రక్షణ నిచుున్

||హోసనాి||

చ|| హ్ల్పలలూయ స్తుతి మహిమ - ఎల్లప్పుడూ
హ్ల్పలలూయ స్తుతి మహిమ
యేస్త రాజు మనకు ప్రభువై - త్వరగా వచుుచుిండె
||హోసనాి||
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15. శాశ్వత కృపను
పల్లవి|| శాశవత్ కృపన నేన త్ల్ించగా
కనకనైతిని నీ సనిిధిలో
చ|| నా హ్ృదయమెింతో - జీవముగ్ల్ దేవుని
దరశింప ఆనిందముతో కేకలేయుచునిది
నా దేహ్మెింతో నీకై ఆశిించే

||శాశవత్||

చ|| దూత్లు చేయని - నీదివయ సేవన
ధూళ్ళనైన నేన చేయ కృప నిచిుతివే
ధూపారుని చేపటిట చేసేద

||శాశవత్||

చ|| భకిుహీనల్తో నివసించుట కింటెన
నీ మిందిరావరణములో ఒకు దినము గ్డుప్పట
వేయి దినాల్ కింటే శ్రేషటమైనది

||శాశవత్||

చ|| సయోన శిఖరాన - సలువ సత్మరతో
సింహాసనిం ఎదుట క్రొత్ుపాట పాట పాడెద
సయోన రారాజువు నీవెగా

||శాశవత్||

చ|| నూత్నమైన ఈ - జీవమారగమిందున
నూత్న జీవము - ఆత్మమభిషేకమే
నూత్న సృషిటగ్ నన మారెున
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||శాశవత్||

16. ఓ ప్రభువా
పల్లవి|| ఓ ప్రభువా - ఓ ప్రభువా
నీవే నా మించి కపరవి
నీవే నా మించి కపరవి
చ|| దారత్పున ననిన నీవు
వెదకి వచిు రక్షిించితివి
నిత్య జీవమునిచిున దేవా
నీవే నా మించి కపరవి

||ఓ ప్రభువా||

చ|| నీవు ప్రేమిించిన గొర్రె ల్నిిటిని
ఎల్లప్పుడూ చేయి విడువక
అింత్మువరకు కపాడు దేవా
నీవే నా మించి కపరవి

||ఓ ప్రభువా||

చ|| ప్రధ్యన కపరగా నీవు నాకై
ప్రత్యక్షమగు ఆ గ్డియలో
నని నీవు మరువని దేవా
నీవే నా మించి కపరవి

||ఓ ప్రభువా||
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17. నా జీవం
పల్లవి|| నా జీవిం నీకృపలో దాచితివే - నా జీవిత్ కల్మింత్మ
ప్రభువా నీవే నా ఆశ్రయిం నా ఆశ్రయిం
చ|| పాపప్ప ఊబిలో పడి కృింగిన నాకు నిత్య జీవమిచిుతివే
పావురమువలే నీ సనిిధిలో జీవిింప పల్చితివే

||నాజీవిం||

చ|| ఐగుప్పు విడచినా ఎర్రసముద్రము అడుడరానే వచెునే
నీ బాహుబల్మే నని దాటిించి శత్రువునే కూలేునే

||నాజీవిం||

చ|| కనాన యాత్రలో యోరాదన అల్ల్చే కల్త్ చెిందితినే
కపరవైన నీవు దహిించు అగిిగా నా ముిందు నడిచితివే
||నాజీవిం||
చ|| వాగాధన భూమిలో మృత్ సముద్రప్ప భయము నని వెింటాడేనే
వాకయమైయుని నీ సహ్వాసము ధైరయము ప్పటిటించెనే
||నాజీవిం||
చ|| స్తుతుల్ మధయలో నివసించువాడా స్తుతికి పాత్రుడా
స్తుతి యాగాముగా నీ సేవలో ప్రాణారుణ చేతునే
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||నాజీవిం||

18. సర్వవననతుడా
పల్లవి|| సరోవనితుడా - నీవే నాకు ఆశ్రయ దురగము
ఎవవరు లేరు నాకు ఇల్లో
ఆదరణ నీవెగా - ఆనిందిం నీవెగా
చ|| నీ దినముల్నిిట ఎవవరు నీ ఎదుట
నిలువలేరని యెహోషువాతో
వాగాధనము చేసనావు
వాగాధన భూమిలో చేరునావు

||సరోవ||

చ|| నిిందల్పాలై నిత్య నిబింధన
నీతో చేసన దానియేలుకు
సింహ్సనమిచిునావు
సింహాల్ నోళ్లన మూసనావు

||సరోవ||

చ|| నీతి కిరీటిం దరశనముగా
దరశించిన పరశుదధ పౌలుకు
విశావసము కచినావు
జయజీవిత్ము నిచిునావు

||సరోవ||
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19. వందనము
పల్లవి|| విందనము నీకే నా విందనము
వరణనకిందని నీకే నా విందనము
చ|| నీ ప్రేమ నేనేల్ మరతు - నీ ప్రేమ వరణింతునా
దాని లోతు ఎతుునే గ్రహిించి - నీ ప్రాణ త్మయగ్మునే త్ల్ించి
||వింద||
చ|| సరవ కృపా నిధి నీవే- సరావధిపతియున నీవే
సింఘానికే శిరస్తు నీవే - నా సింగీత్ సాహిత్యము నీవే
||వింద||
చ|| పరశుదధమైన నీ నామిం పరమళ్ తైల్మువల్ప
పరమునిండి పోయబడి - పరవశిించి నేన పాడెదన
||వింద||
చ|| మృతి వచెునే ఒకని నిండి - కృప వచెునే నీలో నిండి
కృషి లేక నీ కృప రక్షిించెన - కృత్జఞత్మరుణల్రుింతున
||వింద||
చ|| త్రిండ్రియైన దేవునికే - కుమారుడైన దేవునికే
పరశుదాధత్మ దేవునికే - విందన విందన విందనము
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||వింద||

20. ప్రభువా నీలో
పల్లవి|| ప్రభువా నీలో జీవిించుట - కృపా బాహుళ్యమే
నాయెడ కృపా బాహుళ్యమే
చ|| సింగీత్ములాయే - పన తూఫానల్నిియు
సమసపోవునే నీ నామసమరణలో
సింత్సమిందె - నా మది యెింతో

||ప్రభు||

చ|| పాపనియమమున - బహు దూరముగా చేస
పావన ఆత్మతో పరపూరణమైన
పాదపదమము హ్తుు కొనెదన

||ప్రభు||

చ|| నీలో దాగినది - కృప సరోవనిత్ముగా
నీలో నిలిచి - కృప ల్నభవిించి
నీతోనే యుగ్యుగ్ములు నిల్పుద

||ప్రభు||

చ|| నూత్న వధువునై - శుదధ వసరములు ధరించి
నూత్మైన శుభాకింక్షల్తో
నూత్న షాలేమై - సదధమౌదు నీకై
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||ప్రభు||

21. మాధుర్ామే
పల్లవి|| మాధురయమే నా ప్రభుతో జీవిత్ిం
మహిమానిందమే - మహా ఆశురయమే

||మాధు||

చ|| సరవ శరీరులు గ్డిడని పోలిన వారైయునాిరు
వార అిందమింత్యు ప్పవువ వల్ప
వాడిపోవున - వాడిపోవున

||మాధు||

చ|| నెమమది లేకుిండా విసాురమైన ధనముిండుట కింటే
దేవుని యిందలి భయభకుుల్తో
ఉిండుటే మేలు - ఉిండుటే మేలు

||మాధు||

చ|| నా విమోచన క్రయ ధనమున చెలిలించెన ప్రభువే
నా రోగ్మింత్యు సలువలో
పరహ్రించెన - పరహ్రించెన

||మాధు||

చ|| వాడవారని కిరీటమునకై నని పలిచెన
తెజోవాస్తలైన పరశుదుధల్తో
ఎప్పడు చేరెదనో - ఎప్పడు చేరెదనో
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||మాధు||

22. ఏమని వర్ణంతు
పల్లవి|| ఏమని వరణింతు - నీ కృపన
ఏరులై పారెన - నా గుిండెలోన
చ|| సరోవనితుడా నీ సనిిధిలో - బల్ము పిందిన
వారెవవరైనా - అల్సపోలేదె నిడున ...

||ఏమని||

చ|| పక్షిరాజు వల్పన - నా గూడు రేప నీ రెకుల్పై
మోసనది - నీ కృప నాపై చూప్పటక ...

||ఏమని||

చ|| మరణము నశిింప చేయుటకేనా కృపా సత్య
సింపూరుణడావై - మా మధయన నివసించితివా ...
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||ఏమని||

23. నా ప్రాణ ప్రియుడా
పల్లవి|| నా ప్రాణ ప్రియుడా - నా యేస్త ప్రభువా
నా జీవిత్ిం అింకిత్ిం - నీకే నా జీవిత్ిం అింకిత్ిం
చ|| నీ సత్యము సమాజములో
నీ నీతిని నా హ్ృదయములో
దాచియుించలేన ప్రభు
స్తుతియాగాముగా నూత్న గీత్ము నే పాడెద

||నా ప్రాణ||

చ|| జాఞనల్కు నీ సిందేశిం
మత్కరుల్కు నీ ఉపదేశిం
అరధము కకపోయెనె
పతిత్ ల్పిందరో నీ జీవజల్ములు త్రాగితిరే - త్రాగితిరే ||నాప్రాణ||
చ|| నాయెడ నీకుని త్ల్ింప్పలు
బహువిసాురములై యునివి
వాటిని వివరించి చెపులేనే
అవి అనిియున ల్పకుకు మిించినవై యునివి - ఐ యునివి
||నా ప్రాణ||
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24. నితుాడా నీ సనినధి
పల్లవి|| నితుయడా - నీ సనిిధి నిిండుగా నా తోడు
నిత్యముించి నని నడిపించుము - నడిపించుము
చ|| నీ కుడి హ్సుిం - హ్తుుకొని యునిది
నీ ఎడమ చేయి నా త్ల్క్రిింద యునిది
నీ కౌగిలిలోనే నిత్యిం నిలుుమా

||నితుయడా||

చ|| నీ సనిిధిలో నా హ్ృదయమున
నీళ్ళ వల్పన కుమమరించునట్టల
నీ పాదపీఠముగా నని మారుుమా

||నితుయడా||

చ|| నీ సముఖములో కలుచుని రాళ్లవల్ప
నీ మనస్తు నిందు నని త్ల్ించితివా
నీ చిత్ుమే నాలో నేరవేరుుమా

||నితుయడా||
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25. తేజోవాస్తల
పల్లవి|| తేజోవాస్తల్ సావసథయమిందు - నన చేరుుటే
నీ నిత్య సింకల్ుమా నన చేరుుటే నీ నిత్య సింకల్ుమా
చ|| అగిిలో ప్పటము వేయబడగా - నాదు విశావసము
శుదధ స్తవరణమగునా - నీదు రూప్ప రూపించబడునా ||తేజో||
చ|| రాబోవు యుగ్ముల్నిిటిలో - కృపా మహ్దైశవరయిం
కనపరచే నిమిత్ుమేనా - నని నీవు ఏరురచితివా ||తేజో||
చ|| శాపము రోగ్ములు లేని - శాశవత్ రాజయము
శాపవిముకిు పిందిన - శాింత్మూరుుల్ సావసథయమదేనా ||తేజో||
చ|| నటనలు నరహ్త్యలు లేని - నూత్న యెరూషలేిం
అరుత్లేని ననిన - చేరుుటయే నీ చిత్ుమా
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||తేజో||

26. ఆశ్చర్ా కరుడా
పల్లవి|| ఆశురయ కరుడా - నా ఆలోచన కరువు
నితుయడగు త్ిండ్రివి - నా షాలేము రాజువు
చ|| సింహ్ప్ప పల్లలైనా - కొదువ గ్లిగి ఆకలిగొనినా
నీ పల్లలు ఆకలితో - అల్మటిింతురా నీ వునిింత్వరకు ||ఆశురయ||
చ|| విత్ుని పక్షుల్న - నిత్యము పోషిించుచునాివు
నీ పల్లలు వాటికింటే - శ్రేషుటలే కదా నీ వునిింత్వరకు ||ఆశురయ||
చ|| చీకటి తొల్గె - నీతి సూరుయడు నాలో ఉదయిించె
నీ సాక్షిగా - వేలుగుమయమై తెజరల్పలదన నీ వునిింత్వరకు
||ఆశురయ||
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27. యేస్త అను నామమే
పల్లవి|| యేస్త అన నామమే - నా మధుర గానమే
నా హ్ృదయ ధ్యయనమే

||యేస్త||

చ|| నా అడుగులు జార సదధమాయెన
అింత్లోన నా ప్రియుడు
నని కౌగిలిించెన

||యేస్త||

చ|| అగాధ జల్ముల్లోన - అల్మటిించు వేళ్
జాలి వీడి విడువక
నని ఆదరించెన

||యేస్త||

చ|| అడవి చెటలలోన - జల్దరు వృక్షింబు వల్ప
ప్పరుషుల్లో నా ప్రియుడు
అధిక కింక్షణీయుడు

||యేస్త||
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28. హల్లెలుయా యేసయాా
పల్లవి|| హ్ల్పలలుయా - యేసయాయ
హ్ల్పలలుయా - యేసయాయ
మహిమా ఘనత్మ నీకే యుగ్యుగ్ముల్వరకు

||హ్ల్పల||

చ|| యెహోషువా ప్రారధించగా - సూరయ చింద్రుల్న నిలిపావు
దానియేలు ప్రారధించగా - సింహ్ప్ప నోళ్లన మూసావు
మహిమా ఘనత్మ నీకే యుగ్యుగ్ముల్వరకు

||హ్ల్పల||

చ|| మోషే ప్రారధించగా - మనాిన కురపించితివి
ఏలియా ప్రారధించగా - వరషమున కురపించితివి
మహిమా ఘనత్మ నీకే యుగ్యుగ్ముల్వరకు

||హ్ల్పల||

చ|| పౌలు సీల్లు స్తుతిించగా - చెరసాల్ ప్పనాదులు కదిలిించావు
ఇశ్రాయేలు స్తుతిించగా - యెరకో గోడలు కూలాువు
మహిమా ఘనత్మ నీకే యుగ్యుగ్ముల్వరకు
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||హ్ల్పల||

29. దేవా నా దేవుడవు
పల్లవి|| దేవా నా దేవుడవు నీవే
వేకువనే నిని వేదకుదున
నీ బల్మున - ప్రభావమున చూడ
నేనెింతో ఆశతో ఉనాిన

||దేవా||

చ|| నీరు లేని దేశమిందు - దపుగొనిది నా ప్రాణిం
నీ మీద ఆశచేత్ - సొమమసల్పలన నా శరీరిం ||దేవా||
చ|| ఉత్ుహిించు పదవుల్తో - నా నోరు చేసెన గానిం
నీ రెకుల్ చాట్టనా - శరణనిది నా ప్రాణిం ||దేవా||
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30. ఆనందమే ప్రభు యేస్తని
పల్లవి|| ఆనిందమే - ప్రభు యేస్తని స్తుతిించుట
ఆత్మమనింద - గీత్ముల్ పాడేద

||ఆనిందమే||

చ|| సలువలో నాకై - రకుము కరెున
సింహ్సనమునకై - నని పలిచెన
సింహ్ప్ప కోరల్నిండి - నన విడిపించెన

||ఆనిందమే||

చ|| విశావసమున - కపాడుకొనచు
విజయుడైన యేస్తని - ముఖమున చూచుచు
విలువైన కిరీటము - పిందెద నిశుయము

||ఆనిందమే||

చ|| నా మానస వీణన మ్రోగిించగా
నా మనోనేత్రముల్ిందు - కనిపించె ప్రభు రూపమే
నా మదిలోన మెదిలేన - ప్రభు సపుసవరాలు ||ఆనిందమే||
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31. ప్రేమమయా
పల్లవి|| ప్రేమమయా - యేస్త ప్రభువా
నినేి స్తుతిింతున - ప్రభువా
అనదినమూ - అనక్షణము
నినేి స్తుతిిం తున - ప్రభువా

||ప్రేమ||

చ|| ఏ యోగ్యత్ లేని నని
నీవు ప్రేమతో పలిచావు ప్రభువా
ననెిింత్గానో ప్రేమిించినావు
నీ ప్రాణ మిచాువు నాకై

||ప్రేమ||

చ|| ఎదవాకిటన - నీవు నిలిచి
నా హ్ృదయానిి త్టాటవు ప్రభువా
హ్ృదయాింగ్నములోకి అరుదెించినావు
నాకింతో ఆనిందమే

||ప్రేమ||

చ|| శోధనలు నన చుట్టటకొనినా
ఆవేదనలు నన అల్ముకొనినా
శోధన రోదన ఆవేదనలో
నినేి స్తుతిింతున ప్రభువా

||ప్రేమ||
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32. ఆనందం యేస్తతో
పల్లవి|| ఆనిందిం యేస్తతో ఆనిందిం
జయ గ్ింభీర ధవనితో పాడెదన
జయ రాజాధి రాజుతో సాగెదన
చ|| నా ప్రాణమునకు సేదదీరు
త్న నామము బటిట నీతి మారగమున నని నడిపించెన
ఏ అపాయమునకు నేన భయపడకుిందున

||ఆనిందిం||

చ|| నా ప్రభుని కృప చూచిన
నాటినిండి నని నేనే మరచిపోతినే
నాగ్టి మీద చెయియ పటిట వెనక చూచెదనా

||ఆనిందిం||

చ|| సలువన యేస్త సహిించెన
త్న యెదుట ఉించబడిన జేయషుుల్ సింఘముకై
అవమానము నిందె - నాకై మరణము గెలిచె
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||ఆనిందిం||

33. నా వేదనలో
పల్లవి|| నా వేదనలో - వెదకితిని
శ్రీ యేస్తని - పాదాల్న
నా మనస్తులో - కోరతిని
నీ రూపమునే - దీనదనై

||నావేదన||

చ|| వేకు జాములో - విల్పించితిని
నా పాపములో - వయసనములో
ఓదారుుము - విస్తగొిందక
నీ కృప లో - నా ప్రభువా

||నావేదన||

చ|| నీ హ్సుములో - నిదురింప జేయుమా
నీ ప్రేమలో - లాలిించుమా
ఓదారుుము - విస్తగొిందక
నీ కృప లో - నా ప్రభువా

||నావేదన||
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34. మహిమ సవరూపుడా
పల్లవి|| మహిమ సవరూప్పడా - మృతుయింజయుడా
మరణప్ప ములులన విరచినవాడా
నీకే స్తుత్రములు - నా యేసయాయ - నీకే స్తుత్రములు
చ|| నీ రకుమున - నా రక్షణకై
బలియాగ్ముగా - అరుించినావు
నీ గాయముల్ దావరా - సవసథత్ నింది
ఆనిందిించెద నీలో నేన

||మహి||

చ|| విరగిన మనస్తు - నలిగిన హ్ృదయిం
నీ కిషటమైన - బలియాగ్ములా
నీ చేతితోనే - విరచిన రొటెటనై
ఆహారమౌదున - అనేకుల్కు

||మహి||

చ|| పరశుదాధత్మ ఫల్ములు పింది
పరపూరణమైన - జేయషుుల్ సింఘమై
సీయోన రాజా - నీ ముఖము చూడ
ఆశతో నేన - వేచియునాిన

||మహి||
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35. కృపానిధి
పల్లవి|| కృపానిధి నీవే ప్రభు దయానిధి నీవే ప్రభు
నీ కృపలో నని నిలుప్పము
నీ కృపతోనే నన నిింప్పము
చ|| నీ కృప ఎింతో మహోనిత్ము
ఆకశము కింటే ఎతెతుయినది
నీ సత్యిం అతుయనిత్ము
మేఘముల్ింత్ ఎతుునిది

||కృపా||

చ|| నీ కృప జీవముకింటే ఉత్ుమము
నీ కృప లేనిదే బ్రతుక లేన
నీ కృపా బాహుళ్యమే నన
నీలో నివసింప చేసనది

||కృపా||

చ|| నీ కృపల్న నిత్యము త్ల్చి
నీ సత్యములో జీవిింతున
నీ కృపాతి శయముల్నే
నిత్యము నేన కీరుింతున

||కృపా||

చ|| ఈ లోకము అశాశవత్ము
నీదు కృపయే నిరింత్రము
లోకమింత్మ దూషిించినా
నీ కృప నాకుింటే అదిచాలు

||కృపా||

42
Whatsapp: 8688616582

36. పోరాటం
పల్లవి|| పోరాటిం - ఆత్మమయ పోరాటిం
చివర శావస వరకు ఈ పోరాటిం ఆగ్దు
సాగిపోవుచునాిన - సలువన మోసకొని నాగ్మయ సాథనానికి
చ|| నా యేస్తతో కలిస పోరాడుచునాిన
అపజయమే ఎరుగ్ని జయశీలుడాయన
నా యేస్త కొరకే సమరుించుకునాిన
ఆగిపోన నేన - సాగిపోవుచునాిన

||పోరా||

చ|| నా యేస్త వెళ్ళళన మారగము లేనని
అవమానములైనా - ఆవేదనలైనా
నా యేస్త కృప నిండి దూరపరచలేవని
ఆగిపోన నేన - సాగిపోవుచునాిన

||పోరా||

చ|| ఆదియు అింత్ము లేనివాడు నా యేస్త
ఆసీనడయాయడు సింహ్సనమునిందు
ఆ సింహాసనిం నా గ్మయ సాథనిం
ఆగిపోన నేన - సాగిపోవుచునాిన
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||పోరా||

37. కృపయే నేటి వర్కు
పల్లవి|| కృపయే నేటి వరకు కచెన
నా కృప నిని విడువ దనినా

||కృప||

చ|| మనోనేత్రములు వెలిగిించినిందున - యేస్త పలిచిన పలుప్పన
క్రీస్తు మహిమైశవరయ మెటిటదో - పరశుదుధల్లో చూపతివే
||కృప||
చ|| జల్ముల్లో బడి వెళ్ళళనప్పడు - అల్ల్వల్ప అవి పింగి రాగా
అల్ల్ వల్ప నీ కృపతోడై - చేరెున నని ఈ దరకి

||కృప||

చ|| భీకర రూపము దాలిున లోకము - మ్రింగుటకు నని సమీపించగా
ఆశురయకరములు ఆదుకొని - అిందని కృపలో దాచెనగా
||కృప||
చ|| సేవారధమైన వీణెల్తో నేన - వీణెలు వాయిించు వైణికులునాి
సీయోన కొరకే జీవిించుచూ - సీయోన రాజుతో హ్రషించెదన
||కృప||
చ|| నీదు వాకయము - నా పాదముల్కు - నిత్యమైన వెలుగై యుిండున్
నా కలుజారె ననకొనగా - నిలిపన నని నీ కృపయే
||కృప||
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38. నా ప్రియుడు యేస్త
పల్లవి|| నా ప్రియుడు యేస్త నా ప్రియుడు
నా ప్రియునికి నే సవింత్మెగా
నా ప్రియుడు నావాడు
చ|| మరణప్ప ములులన నాలోవిరచి
మారాన మధురముగా చేస
మనస్తున మిందిరముగ్ మారెు

||నా ప్రియుడు||

చ|| కృపనే ధవజముగా నాపై నెతిు
కృింగిన మదిని నిింగి కతిు
కృపలో పరవశ మిందిించే

||నా ప్రియుడు||

చ|| సింఘముగా నన చేరుుకొని
సింపూరణ నియమముల్నిియున
సింగీత్ముగా వినిపించె

||నా ప్రియుడు||

చ|| జీవిత్మే జల్రేఖలుగా
చెదరన సమయముల్నిిటిలో
పలుప్పన సథరపరచే కృపలో

||నా ప్రియుడు||

చ|| సింబరమే యేస్త కౌగిలిలో
సరావింగ్ స్తిందరుడై వచుువేళ్
సమీపమాయె ఆ శుభవేళ్

||నా ప్రియుడు||

45
Whatsapp: 8688616582

39. నా స్తుతి పాత్రుడా
పల్లవి|| నా స్తుతి పాత్రుడా - నా యేసయాయ
నా ఆరాధనకు నీవే యోగుయడవయాయ!
||నా స్తుతి||
చ|| నీ వాకయమే - నా పరవశము
నీ వాకయమే - నా ఆత్మకు ఆహారము
నీ వాకయమే నా పాదముల్కు దీపము

||నా స్తుతి||

చ|| నీ కృపయే నా ఆశ్రయము
నీ కృపయే నా ఆత్మకు అభిషేకము
నీ కృపయే నా జీవన ఆధ్యరము

||నా స్తుతి||

చ|| నీ సిందరయము యెరూషలేము
నీ పరపూరణత్ సీయోన శిఖరము
నీ పరపూరణత్ నా జీవత్ గ్మయము

||నా స్తుతి||
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40. స్తుతి సంహాసనాసీనుడవు
పల్లవి|| స్తుతి సింహాసనాసీనడవు
అతుయనిత్మైన తేజోనివాసవి
దయారసా యేస్తరాజా
నీదురూపన వరణించ లేనయాయ
చ|| నీవు లేని క్షణము నాకు శూనయమే దేవా
నీవునాివనేగా నేన ఈ ఆత్మమయ యాత్రలో
నీ తోడు నే కోరతి

||స్తుతి||

చ|| పిందిర లేని త్మగ్నై నే పలుదికుులు ప్రాకితి
నీ సలువపైనే నేన ఫల్భరత్మైతినీ
నీ సలువ నే కోరతి

||స్తుతి||
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41. అనాదిలో
పల్లవి|| అనాదిలో నియమిించబడిన గొర్రెపల్ల
ఆదిలో వదియిించబడిన గొర్రెపల్ల
ఇసాుకుకు ప్రతిగా బలియైన ఆ గొర్రెపల్ల
గోల్గత్మలో యేస్త రూపమై వదియిించబడిన గొర్రెపల్ల
చ|| వధకు తేబడిన గొర్రెపల్ల వోల్ప
మౌని యాయెన బలియగ్మాయెన
త్న రుదిరముతో నని కొనెన
అదియే అనాది సింకల్ుమాయెన

||అనాది||

చ|| త్ిండ్రి చిత్ుమున నెరవేరుుట కొరకై
శరీరధ్యర యాయెన సజీవయాగ్మాయెన
మరణమున గెలిచి లేచెన
అదియే అనాది సింకల్ుమాయెన
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||అనాది||

42. స్తుతికి పాత్రుడా
పల్లవి|| స్తుతికి పాత్రుడా - స్తుత్రారుుడా
శుభప్రదమైన నిరీక్షణతో
జయ గీత్మే పాడెద - ఆ - ఆ - ఆ
చ|| నా కృప నిని విడువదింటివే
నా కృప నీకు చాలునింటివే నాకేమి కొదువ

||స్తుతికి||

చ|| ప్రభువా నీ వల్న పిందిన ఈ
పరచరయనింత్యు తుదివరకు కృపలో ముగిించెద ||స్తుతికి||
చ|| ఇహ్పరమిందున నీవే నాకని
ఇక ఏదియు నాకు అకురలేదని సావసథయమే నీవని
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||స్తుతికి||

43. ప్రభువా నీ సముఖం
ప|| ప్రభువా - నీ సముఖమునిందు
సింతోషము - కల్దు
హ్లేలలూయా సదా - పాడెదన్
చ|| పాపప్ప ఊబిలో - నేనిండగ్
ప్రేమతో - ననాికరషించితివే
కలావర రకుముతో - శుదిధచేస
రక్షిించి పరశుదుధల్తో - నిలిు

||ప్రభువా||

చ|| సముద్ర - త్రింగ్ముల్వల్ప
శోధనల్పనోి - ఎదురైనన
ఆదరణ కరుచే - ఆదరించి
నీ నిత్య కృపలో - భద్రపరచి

||ప్రభువా||

చ|| సిందరయ సీయోనిి - త్ల్ించగా
ఉపుింగుచుని హ్ృదయింబుతో
ఆనిందమానింద - మానిందమాని
ప్రియునితో నేన పాడెదన

||ప్రభువా||
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44. నేడో రేపో
ప|| నేడో రేపో నా ప్రియుడేస్త
మేఘాల్మీద కేతెించున
మహిమానివతుడై ప్రభు యేస్త
మహిత్ల్మున కేతెించున
చ|| చీకటి కముమన సూరుయని
చింద్రుడు త్న కింతి నియయడు
నక్షత్రములు రాలిపోవున
ఆకశ శకుులు కదలి పోవున

||నేడో||

చ|| కడబూర సవరము ధవనియిించగా
ప్రియుని సవరము వినిపించగా
వడివడిగా ప్రభు చెింత్కు చేరెద
ప్రియమార ప్రభు యేస్తనూ గాించెద

||నేడో||

చ|| నా ప్రియుడేస్తని సనిిధిలో
వేదన రోదన లుిండవు
హాల్పలలూయా స్తుతి గీత్మల్తో
నిత్యము ఆనింద మానిందమే

||నేడో||
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45. నితుాడగు నా తండ్రి
ప|| నితుయడగు నా త్ిండ్రి నీకే స్తుత్రము
త్రత్రముల్ నిండి వునివాడవు
ఆది అింత్ము లేని ఆత్మరూప్పడా
ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిింతున
నితుయడగు నా త్ిండ్రి
చ|| భూమి ఆకశములు గ్తియిించినా
మారనే మారని నా యేసయాయ
నిని నేడు ఏకరీతిగా ఉనివాడా

||నితుయ||

చ|| సలువలో నీవు కరున రుధిర ధ్యరలు
నా పాపముల్కు పరహారముగా మారెనలే
కొనియాడి పాడి నేన నాటయిం చేసెద

||నితుయ||

చ|| నూత్న యెరూషలేము కై సదధపడెడన
నూత్న సృషిటగ్ నేన మారెదన
నా త్ిండ్రి యేసయాయ ఆత్మదేవ స్తుత్రము

||నితుయ||
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46. నీ కృప బాహుళ్ామే
ప|| నీ కృప బాహుళ్యమే
నా జీవిత్ ఆధ్యరమే
నీ కృపా - నీ కృపా
నీ కృపా - నే కృపా
చ|| శృతులు లేని వీణనై మతి త్పున వేళ్
నీ కృప వీడక నని వెింబడిించెన
||నీ కృప||
చ|| శ్రమల్లో ప్పటము వేయబడిన వేళ్
నీ కృప నాలో నిత్య జీవమాయెనా
||నీ కృప||
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47. నా యేస్త రాజా
ప|| నా యేస్త రాజా - నా ఆరాధయ దైవమా
ఆరాధయ దైవమా - నా స్తుత్ర గీత్మా
నా స్తుత్ర గీత్మా - ఆరాధయ దైవమా
నా యేస్త రాజా - రాజా - రాజా - రాజా
చ|| నీ రధ ఆశవముగా
నీ త్మయగ్ బింధము - నని బింధిించెనా
నీ ఆత్మ సారధిచే - నని నడిపించుమా

||నా యేస్త||

చ|| వేటగాని ఉరనిండి
నని విడిపించినా - కనికర సవరూప్పడా
నా కనీిటిని - నాటయముగా మారుతివా

||నా యేస్త|

చ|| అరణయ యాత్రలోన
నా దాగు చోట్ట నీవే - నా నీటి ఊట నీవే
అతికింక్ష ణీయుడా - ఆనకొనెద నీ మీద ||నా యేస్త||
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48. నా ప్రాణ ఆతమ
ప|| నా ప్రాణ ఆత్మ శరీరిం - అింకిత్ిం నీకే ప్రభూ
అింకిత్ిం నీకే ప్రభూ
చ|| పాపప్ప ఊబిలో మరణిించిన నని - పరమిందు చేరుుటకు
ప్రాణమిచిు నని రక్షిించిన - ప్రేమన మరువలేన
నీ కృపన మరువలేన

||నా ప్రాణ||

చ|| నని నీ వల్ప మారుుటకేగా - ఆత్మతో నిింపతివి
ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిించి
ఆనింద ప్రవాహ్ములో నీదర చేరెదన

||నా ప్రాణ||
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49. కలవర్ పడి
ప|| కల్వర పడి నే కొిండల్వైప్ప నా - కని ల్పతుుదునా?
కొిండల్వైప్ప నా కనిల్పతిు - కొదువతో నేన కుమిల్పదనా?
నీవు నాకుిండగా - నీవే నా అిండగా
నీవే నా ఆత్మ దాహ్ము త్మరునా - వెింబడిించిన బిండవు
చ|| సరవ కృపానిధివి
సింపదల్ ఘనివి
సకల్ము చేయగ్ల్ నీవైపే నా
కనిల్పతిు చూచెద

||కల్||

చ|| నిత్యము కదల్ని
సీయోన కొిండపై
యేసయాయ నీదు ముఖము చూచుచూ
పరవశిించి పాడెద

||కల్||
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50. నను విడువక
ప|| నన విడువక యెడబాయక
దాచితివా నీ చేతి నీడలో
యేసయాయ నీ చేతి నీడలో
చ|| సలువలో చాపన రెకుల్ నీడలో
స్తరక్షిత్ముగా నని దాచితివా
కనీిటి బ్రతుకున నాటయముగా మారు
ఆదరించిన యేసయాయ

||నన||

చ|| ఉనిత్ పలుప్పతో - నని పలిచి
నీవుని చోట్టన నేనిండుటకై
పలుప్పకు త్గిన మారగము చూప
నన సథరపరచిన యేసయాయ

||నన||
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51. నూతన యెరూషలేమ్ దిగి
ప|| నూత్న యెరూషలేమ్ - దిగివచుుచునిది
పిండిల కుమారెు వల్ప - మహిమతో నిిండి
సవరగమునిందుని - దేవుని యెెుదదనిండి
చ|| శోభ కలిగిన - ఆ దివయ నగ్రము
వరణింప శకయము - కనిదియే
బహు సహ్స్రముల్ - సూరుయని కింటే
ప్రజవలిించుచునిది - మహిమవల్పన

||నూత్న||

చ|| పరపూరణమైన - సిందరయమున
పృథ్వవకి ఆనిందముగాన
భూరాజుల్ిందరు - మహిమ తెచెుడి
మహిమగ్ల్ నగ్రము - ఇదియే

||నూత్న||

చ|| ధగ్ధగ్ మెరయు - సూరయకింత్ిం వల్ప
జవలిించుచుని - దైవనగ్రమిందు
నీతిమింతులే - సూరుయనివల్పన
నిత్య నిత్యముగా - ప్రకశిించుచుిందురు ||నూత్న||
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52. యేసయాా నా నిరీక్షణ
ప|| యేసయాయ ...
నా నిరీక్షణ ఆధ్యరమా
నా నిరీక్షణా ఆధ్యరమా
చ|| ఈ ఒింటర పయనింలో
నా జీవిత్మనికి ఆశ్రయ దురగము నీవే
నాలోనే నీ వుిండుము
నీ లోనే నన దాయుము

||యేసయాయ||

చ|| షాలేము రాజా నీదు నామిం
పోయబడిన పరమళ్ తైల్ిం
నీవే నా ప్రాణము
సీయోనే నా ధ్యయనము

||యేసయాయ||
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53. ఊహల ఊట
ప|| ఊహ్లు - నాదు ఊటలు
నా యేస్తరాజా - నీలోనే యునివి
ఊహ్ కిందవే - నీదు ఆశురయ క్రియలు
చ|| నీదు కుడి చేతిలోన
నిత్యము వెలుగు త్మరగా
నిత్య సింకల్ుము
నాలో నేరవేరుుచునాివు

||ఊహ్లు||

చ|| శత్రువులు పూడిునా
ఊటల్నిియు త్రవవగా
జల్లు గ్ల్ ఊటలు
ఇసాుకునకు ఇచిునావు

||ఊహ్లు||

చ|| ఊరు మించిదే గాని
ఊటల్నిియు చెడి పోయెనే
ఉప్పు వేసన వెింటనే
ఊట అక్షయత్మ నిందెనే

||ఊహ్లు||
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54. ఎవరునానరు
ప|| ఎవరునాిరు ఈ లోకింలో
ఎవరునాిరు నా యాత్రలో
నీవే యేసయాయ ఆనిందము
నీవే యేసయాయ ఆశ్రయము
చ|| ఎనిిక లేని నని నీవు - ఎనిిక చేసతివే
ఏదర కనక తిరగిన నని - నీదర చేరుతివే
నీదర చేరుతివే

||ఎవరు||

చ|| శోధనలో వేదనలో - కుమిలి నేనిండగా
నాదర చేర ననాిదరించి ననిిల్ బ్రోచితివే
ననిిల్ బ్రోచితివే

||ఎవరు||
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55. ఆశ్చర్ాకరుడా నీదు కృపా
ప|| ఆశురయకరుడా నీదు కృపా - అనదినిం అనభవిించెద
ఆది అింత్ము లేనిది నీ కృప శాశవత్మైనది
చ|| ప్రేమతో పల్చి నీతితో నిింప - రక్షిించినది కృపయే
జయ జీవిత్మున చేసెదన - అమూల్యమైన కృపతో
||ఆశురయ||
చ|| ఆకశము కింటె ఉనిత్మైనది - నీ దివయమిన కృపయే
పలు మారగముల్లో సథరపరచినది - నవనూత్న కృపయే
||ఆశురయ||
చ|| యేసయాయ - నీ కృపాతిశయము నిత్యమూ కీరుించెదన
నీ కృపన గూరు పాడెదన - ఆత్మమనిందముతో
||ఆశురయ||
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56. యుదధ వీరులం
ప|| యుదధ వీరుల్ిం - మనము యుదధ వీరుల్ిం
మహిమాత్మన పిందిన ప్రారధనా వీరుల్ిం
భయపడము జడియము
అపవాదిని ఎదిరించే ఆత్మ ఖడగ యోధుల్ిం
చ|| కృపకు ఆధ్యరమగు - ఆత్మ పిందియునాిము
పరకి ఆత్మన పింది - బానిసల్ము కలేదు
బల్హీనత్లో - మనము బల్వింతుల్మయాయము
శకిుమింతుడగు యేస్త - మనలో నిలిచి యుిండగా

||యుదధ||

చ|| విశావసమనే డాలు చేతితో పట్టటకొని
మహిమ శిరసారణమున - యేస్త వల్న పిందాము
సరావింగ్ కవచమున - ధరించుకొని యునాిము
సీవకృత్ ప్పత్రాత్మమయే - జయిం మనకు ఇవవగా
హొసనాి - హొసనాి - హొసనాి
యోధుల్మై సాగిపోదము
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||యుదధ||

57. సీయోనులో నా యేస్తతో
ప|| సీయోనలో - నా యేస్తతో
సింహాసనము యెదుట - క్రోత్ుపాట పాడెద
ఈ నిరీక్షణ నని సగుగ పరచదు
చ|| సీయోన మూల్ రాయిగా నా యేస్త నిలిచి యుిండగా
ఆత్మ సింబింధమైన మిందిరముగా
కటటబడుచునాిన - యేస్తపై
||సీయోన||
చ|| సీయోన కటిట మహిమతో - నా యేస్త రానై యుిండగా
పరపూరణమైన పరశుదధత్తో
అతి త్వరలో ఎదురొుిందున - నా యేస్తని
||సీయోన||

64
Whatsapp: 8688616582

58. నా జీవితం నీకంకితం
ప|| నా జీవిత్ిం - నీ కింకిత్ిం
కడవరకు సాక్షిగా - నని నిలుప్పమా - ప్రభూ
చ|| బీడుబారనా - నా జీవిత్ిం
నీ సలువ జీవ ఊటలు - నని చిగురింపజేసెనే
||నా జీవిత్ిం||
చ|| పచుని ఒలీవనై - నీ మిందిరా వరణములో
నీ తోనే ఫలిించెద - బ్రతుకు దినముల్నిిట
||నా జీవిత్ిం||
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59. సూరుాని ధర్ంచి
ప|| సూరుయని ధరించి
చింద్రుని మీద నిలిచి
ఆకశములో కనపించె ఈమె ఎవరు?
చ|| ఆత్మల్ భారిం - ఆత్మమభిషేకిం
ఆత్మ వరములు - కలిగియుని
మహిమ గ్లిగిన - సింఘమే

||సూరుయని||

చ|| జయ జీవిత్ము - ప్రసవిించుటకై
వేదన పడుచు - సాక్షియైయుని
కృపలో నిలిచిన - సింఘమే

||సూరుయని||

చ|| ఆది అపోసులుల్ - ఉపదేశమునే
మకుటముగా - ధరించియుని
క్రొత్ు నిబింధన - సింఘమే

||సూరుయని||
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60. జోాతిర్మయుడా
ప|| జోయతిరమయుడా
నా ప్రాణ ప్రియుడా - స్తుతి మహిమలు నీకే
నా ఆత్మలో అనక్షణిం - నా అతిశయము నీవే
నా ఆనిందము నీవే - నా ఆరాధన నీవే

||జోయతి||

చ|| నా పరలోకప్ప త్ిండ్రి - వయవసాయకుడా
నీ తోటలోని - ద్రక్షావలిలతో
నన అింట్టకటిట - సథరపరచావా

||జోయతి||

చ|| నా పరలోకప్ప త్ిండ్రి - నా మించి కుమమర
నీ కిషటమైన - పాత్రన చేయ
నన విసరేయక - సారెపై ఉించావా

||జోయతి||

చ|| నా త్ిండ్రి కుమార - పరశుదాధతుమడా
త్రియేక దేవా - ఆది సింభూతుడా
నిన నేనేమని - ఆరాధిించెద
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||జోయతి||

61. పాడెద నేనొక
ప|| పాడెద నేనక నూత్న గీత్ిం - పాడెద మనసారా
యేసయాయ నీ నామమే గాక - వేరొక నామము లేదాయె
చ|| కలుషిత్మైన నడియై - నేన కడలియైన నీలో
కలిస పోతినే - కలువర దారలో
కనబడదే యిక - పాపాల్ రాశి

||పాడెద||

చ|| పోరు త్రగ్ని - శిగ్ సెగ్ల్నిియు
అణచె కృపాతిశయము
పదయైన నా హ్ృదయములోన
పింగెనే అభిషేక తైల్ిం

||పాడెద||
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62. ఆదర్ణ కర్ువు
ప|| ఆదరణ కరువు - అనాధునిగ్ విడువవు
నీ తోడు నాకుిండగా - ఒింటరని కనెనిడు
చ|| అలుుడనైయుని నని - చేరదిసతివా
అనాది నీ ప్రేమయే - ననెిింతో బల్పరచెనే
ఆనింద భరతుడనై - వేచియుిందున నీరాకకై
||ఆదరణ||
చ|| నీ నిత్య కృపలోనే - ఆదరణ కలిగెనే
నీ కృపాదానమే - ననిిల్లో నిలిపనే
నీ నిత్య కృపలోనే - నని సథరపరచు కడవరకు
||ఆదరణ||
యేసయాయ! యేసయాయ !
యేసయాయ ! యేసయాయ !!

69
Whatsapp: 8688616582

63. సలువలో వ్రేలాడే
ప|| సలువలో - వ్రేలాడే నీ కొరకే
యేస్త నిని - పల్చుచుిండె - ఆల్సయము నీవు చేయకుము

చ|| కల్వర శ్రమల్నిి నీ కొరకే - ఘోర సలువ మోసే క్రింగు చునే
గాయములాచే బాధనింది - రకుము కరు హిింస నింది
||సలువ||
చ|| నాలుక యెిండెన దపుగొని - కేకలు వేసెన దాహ్మని
చేదు రసమున పానము చేస - చేసెన జీవయాగ్మున
||సలువ||
చ|| అగాధ సముద్ర జల్ములైనా - ఈ ప్రేమన ఆరుజాల్వుగా
ఈ ప్రేమ నీకై విల్పించుచూ - ప్రాణము ధ్యరా బోయుచునే
||సలువ||

70
Whatsapp: 8688616582

64. ఆకంక్షతో
ప|| ఆకింక్షతో - నేన కనిపట్టటదున
ప్రాణేశవరుడైన - యేస్తని కొరకై
చ|| పావురము - పక్షుల్నిియున
దుుఃఖారావిం - అనదినిం చేయునట్టల
దేహ్విమోచనము కొరకై నేన
మూలుగచునాిన సదా

||ఆకింక్ష||

చ|| గువవలు - గూళ్ళకు ఎగ్యునట్టల
శుదుధలు త్మ - గ్ృహ్మున చేరుచుిండగా
నా దివయ గ్ృహ్మైన - సీయోనలో
చేరుట నా ఆశయే

||ఆకింక్ష|
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65. ఇంతగ ననున
ప|| ఇింత్గ్ నని - ప్రేమిించినది
నీ రూపమునాలో - రూపించుటక
ఇదియే - నాయెడ నేకుని నిత్య సింకల్ుమా
చ|| శ్రమల్లో సలువలో - నీ రూప్ప నలిగినదా
శిల్నైనా నని - నీవల్ప మారుుటక
శిల్ు కరుడా - నా యేసయాయ
మలుచు చుింటివా - నీ పోలికగా

||ఇదియే||

చ|| త్మగ్లు సడలి - అపసవరముల్మయమై
మూగ్బోయనే - నా సవర మిండల్ము
అమరజీవ - సవరకల్ునలు
నా అణువణువునా - పలికిించితివా

||ఇదియే||

చ||

ఏమియయగ్ల్నయాయ - నీ దివయసేవకు

||ఇదియే||
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66. నా యెదుట నీవు
ప|| నా యెదుట నీవు - తెరచిన త్లుప్పలు
వేయ లేరుగా - ఎవవరు వేయలేరుగా
నీవు తెరచిన త్లుప్పలు
చ|| రాజుల్ రాజా - ప్రభువుల్ ప్రభువా
నీకు సాటి - ఎవవరు లేరయా
నీ సింహాసనిం - నా హ్ృదయాన
నీ కృపతోనే - సాథపించు రాజా

||నా ఎదుట||

చ|| కరుణామయుడా - కృపాసనముగా
కరుణా పీఠానిి - నీవు మారాువు
కృప పిందునట్టల - నాకు ధైరయమిచిు
నీ సనిిధికి - నని చేరుతివా

||నా ఎదుట||

చ|| ప్రధ్యన యాజకుడా - నా యేస్తరాజా
నిత్య యాజకత్వము - చేయుచునివాడా
యాజక రాజయమైన - నిత్య సీయోన
నూత్న యెరూషల్పిం - కట్టటచునివాడా

||నా ఎదుట||
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67. శ్రీమంతుడా
ప|| శ్రీమింతుడా - యేసయాయ
నా ఆత్మకు అభిషేకమా
నా అభినయ సింగీత్మా

||శ్రీమింతుడా||

చ|| సలువధ్యర - నా బలి పీఠమా
నీ రకుప్ప కోట - నాకు నివాసమా
నని నీవు పల్చిన - పలుప్ప రహ్సయమా
ఇదియే నీ త్మయగ్ - సింకేత్మా

||శ్రీమింతుడా||

చ|| మహిమగ్ల్ పరచరయ - పిందినిందున
అధైరపడన - కృప పిందినిందున
మహిమతో నీవు - దిగి వచుువేళ్
మారుు నిందెద - నీ పోలికగా

||శ్రీమింతుడా||

చ|| సీయోన శిఖరము - సింహాసనము
వరప్పత్రుల్కే - వారసత్వము
వాగ్ధనముల్నిి - నెరవేరుు చుింటివా
వాగాధన పూరుణడా - నా యేసయాయ

||శ్రీమింతుడా||
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68. స్తుతి స్తుత్రములు
ప|| స్తుతి స్తుత్రములు చెలిలింతున
స్తుతి గీత్మునే పాడెదన
హోసనాి ... హోసనాి
చ|| ప్రభు ప్రేమకు నే పాత్రుడనా?
ప్రభు కృపల్కు నే నరుుడనా?
హోసనాి ... హోసనాి...
నన కరుణిించిన నా యేస్తని
నా జీవిత్ కల్మింత్మ స్తుతిించెదన
హ్ల్పలలూయా - హ్ల్పలలూయా

||స్తుతి||

చ|| యేస్తని ప్రేమన చాటెదన
నా యేస్తని కృపల్న ప్రకటిింతున
హ్ల్పలలూయా - హ్ల్పలలూయా
యేస్తకు సాక్షిగా నేనిందున
నా యేస్త కొరక నే జీవిింతున
హ్ల్పలలూయా - హ్ల్పలలూయా

||స్తుతి||

75
Whatsapp: 8688616582

69. అబ్రహాము దేవుడవు
ప|| అబ్రహాము దేవుడవు - ఇసాుకు దేవుడవు
యాకోబు దేవుడవు - నాకు చాలిన దేవుడవు
యేసయాయ నా యేసయాయ - యేసయాయ నా యేసయాయ
చ|| అబ్రహాము విశావసముతో సవదేశము విడిచెన
ప్పనాదులుగ్ల్పటటణము కై వేచి జీవిించెన
అబ్రహాముకు చాలిన దేవుడవు నీవేనయాయ
యేసయాయ నా యేసయాయ - యేసయాయ నా యేసయాయ
||అబ్రహాము||
చ|| ఇసాుకు విధేయుడై బలియాగ్మాయెన
వాగాధనానిి బటిట మృతుడై లేచెన
ఇసాుకుకు చాలిన దేవుడవు నీవేనయాయ
యేసయాయ నా యేసయాయ - యేసయాయ నా యేసయాయ
||అబ్రహాము||
చ|| యాకోబు మోసగాడై త్ిండ్రి ఇింటిని విడిచెన
యాకోబు ఇశ్రాయేలై త్ిండ్రి ఇింటికి చేరెన
యకోబుకు చాలిని దేవుడవు నీవేనయాయ
యేసయాయ నా యేసయాయ – యేసయాయ నా యేసయాయ
||అబ్రహాము||
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70. స్తుతి గానమా
ప|| స్తుతి గానమా - నా యేసయాయ
నీ త్మయగ్మే - నా ధ్యయనము
నీ కోసమే - నా శేష జీవిత్ిం

||స్తుతి||

చ|| నా హీన సథతి చూచి
నా రక్షణ శృింగ్మై
నా సనిిధి నీ తోడని
నన ధైరయపరచినా... నా నజరేయుడా

||స్తుతి||

చ|| నీ కృప పిందుటకు
ఏ యోగ్యత్ లేకునిన
నీ నామ ఘనత్కే నా
శాశవత్ నీ కృపతో... నని నిింపతివా

||స్తుతి||
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71. యెడబాయని
ప|| యెడబాయని నీ కృపలో - నడిపించిన నా దేవా
దయగ్లిగన నీ ప్రేమలో - నన నిలిపన నా ప్రభువా
నీ కేమి చెలిలింతు - నా ప్రాణమరుింతు

||యెడ||

చ|| నశిించి పోయే నని నీవు - యెింతో ప్రేమతో ఆదరించి
నిత్యములో నన నీ సావసథయము ముగ్ - రక్షణ భాగ్యము నసగితివే
నీ కేమి చెలిలింతు - నా ప్రాణమరుింతు

||యెడ||

చ|| నా భారములు నీవే భరించి - నా నీడగ్ నాకు తోడైయుిండి
చెదరన నా హ్ృది బాధల్నిిటిని – నాటయముగానేమారుతివి
నీ కేమి చెలిలింతు - నా ప్రాణమరుింతు

||యెడ||

చ|| అనదినము నీ ఆత్మలోనే - ఆనింద మసగిన నా దేవా
ఆహా రక్షక నిని స్తుతిించెద- ఆనింద గీత్ము నేపాడి
నీ కేమి చెలిలింతు - నా ప్రాణమరుింతు
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||యెడ||

72. యేసయాా నీవే నాకని
ప|| యేసయాయ నీవే నాకని
వేరెవవరు నాకు లేరని
వేనోళ్ళ కొనియాడినా
నా ఆశలు త్మరవే

||కృప||

కృప వెింబడి కృపన పిందుచూ
కృపలో జయగీత్మే పాడుచూ
కృపలో జయగీత్మే పాడుచూ
చ|| ఉనిత్ ఉపదేశమిందున
సతుువగ్ల్ సింఘమిందున
కించెగ్ల్ తోటలోనా
నని సథరపరచినిందున

||కృప||

చ|| సృషిట కరువు నీవేనని
దైవిక సవసథత్ నీలోనని
నా జనలు ఇక ఎనిడు
సగుగ పడరింటివే

||కృప||
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73. కృపా సతా
ప|| కృపా సత్య సింపూరుణడా
సరవలోకనికే చక్రవరువి నీవే యేసయాయ
నా సనామనికేమహానీయుడవు నీవేనయాయ
చ|| ఎర్ర సముద్రము నీ ఆజఞ మేరకు రహ్దారగా మారగా
దాటిరే నీ జనలు బహు క్షేమముగా
ఆ జల్ముల్లోనే శత్రు సైనయములు మునిగి పోయెనే
||కృప||
చ|| నూత్న క్రియన చేయుచునాినని నీవు సెల్వియయగా
నా ఎడార జీవిత్మే స్తఖ సఖయము కగా
నా అరణయ రోధన ఉలాలసముగా మారపోయెనే
||కృప||
చ|| నైవేదయములు దహ్న బలులు నీవు కోరవుగా
నా ప్రాణాత్మ శరీరము బలి అరుణ కగా
నా జిహ్వ బలులు స్తుత్రబలులుగ్ మారపోయెనే
||కృప||
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74. ఆనందింతు నీలో
ప|| ఆనిందిింతు నీలో దేవా - అనదినిం నిన స్తుతిించుచు
మధురమైన నీ నామమునే - మరువక ధ్యయనిించెద ప్రభువా

చ|| ఆత్మ నాదా అదృశయ దేవా - అఖిల్ చరాల్కు ఆధ్యరుిండా
అనయము నిన మది కొనియాడుచునే ఆనిందితు ఆశత్మర
||ఆనిం||
చ|| నాదు జనములు నన విడచినన- నని నీవు విడువకుిండ
నీ కన దృషిట నాపైనించి - నాకు రక్షణ శృింగ్మైన
||ఆనిం||
చ|| శ్రేషటమగు నీ సావసథయము కొరకై - మేఘమిందు రానైయుని
ఆ గ్డియ ఎప్పడో ఎవరకి తెలుస్త
అింత్ిం వరకున భద్రపరచుము
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||ఆనిం||

75. నీ కృపా నాకు చాలును
ప|| నీ కృపా నాకు చాలున
నీ కృప లేనిదే నే బ్రతుక లేన
చ|| జల్రాస్తల్నిి ఎకరాశిగా - నిలిచిపోయెనే నీ జనల్ ఎదుట
అవి భూకింపాలేయైనా - పన తూఫానలే యైనా
నీ కృపయే శాసించునా - అవి అణగి పోవునా
||నీ కృపా||
చ|| నా జనమ భూమి వికటిించగా - మారపోయెనే మరు భూమిగా
నీ కౌగిలి నన దాచెనే - నీ త్మయగ్మే నన దోచెనే
నీ కృపయే నిత్యత్వమా - నీ సావసథయమే అమరత్వమా
||నీ కృపా||
చ|| జగ్దుత్ుతిుకి ముిందుగానే - ఏరురచుకొని నని పలిచితివా
నీ పలుపే సథరపరచెనే - నీ కృపయే బల్పరచెనే
నీ కృపయే ఈ పరచరయన - నాకు అనగ్రహిించెన
||నీ కృపా||

82
Whatsapp: 8688616582

76. నీ ప్రేమే ననున
ప|| నీ ప్రేమే నని ఆదరించేన
సమయోచిత్మైన నీ కృపయే నని దాచి కపాడెన
చ|| చీకటి కరటాల్లో కృింగిన వేళ్లో
ఉదయిించెన నీ కృప నా యెదలో
చెదరన మనసే నూత్నమాయెనా
మనగ్డయే మరో మలుప్ప తిరగేనా

||నీ ప్రేమే||

చ|| బల్సూచకమైనా మిందసమా నీకై
సజీవ యాగ్మై యుకుమైన సేవకై
ఆత్మమభిషేకముతో నన నిింపతివా
సింఘ క్షేమమే నా ప్రాణ మాయెనా

||నీ ప్రేమే||

83
Whatsapp: 8688616582

77. సనునతించెదను
ప|| సనితిించెదన - దయాళ్ళడవని
యెహోవా నీవే దయాళ్ళడవని
నిన సనితిించెదన
చ|| సరవ సత్యములో నన నీవు నడిప
ఆదరించిన - పరశుదాదతుమడా
కృపాధ్యరము నీవెగా - షాలేము రాజా
నిన సనామనిించెదన

||సని||

చ|| నీ కన చూప్పల్ పరధిలో నని నిలిప
చూపతివా నీ వాత్ుల్యమున
కృపానిధివి నీవెగా - నా యేస్త రాజా
నిన సనామనిించెదన

||సని||

84
Whatsapp: 8688616582

78. సరావంగ స్తందరా
ప|| సరావింగ్ స్తిందరా సదుగణశేఖరా
యేసయాయ నిని సీయోనలో చూచెద
పరవశిించి పాడుచూ పరవళ్ళళ త్రోకుద
చ|| నా ప్రారధన ఆల్కిించు వాడా
నా కనీిరు తుడుచు వాడా
నా శోధనల్నిిటిలో ఇమామనియేలువై
నాకు తోడై నిలిచితివా

||సరావింగ్||

చ|| నా శాపములు బాపనావా
నా ఆశ్రయ ప్పరమైతివా
నా నిిందల్నిిటిలో యెహోష పాతువై
నాకు నాయయము త్మరుతివా

||సరావింగ్||

చ|| నా అకురలు త్మరునావా
నీ రెకుల్ నీడకు చేరునావా
నా అపజయాల్నిిటిలో యెహోవా నిసువై
నాకు జయ ధవజమైతివా

||సరావింగ్||
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79. హాల్లెలూయా ప్రభు యేస్తకే
ప|| హ్ల్పలలూయా ప్రభు యేస్తకే
సదాకల్ము పాడెదన హ్ల్పలలూయా
చ|| ఆనింద మానింద మానిందమే
శాశవత్ ప్రేమచే నని ప్రేమిించి
సొింత్ ప్పత్రునిగా మారునది నా జీవిత్ భాగ్యమే

||హ్ల్పల||

చ|| ఆనింద మానింద మానిందమే
ఆనింద తైల్ింతో అభిషేకిించి
అతిపరశుదధ సథల్ ప్రవేశమిచెు నా జీవిత్ భాగ్యమే

||హ్ల్పల||

చ|| ఆనింద మానింద మానిందమే
జోయతియైన సీయోన్ నివాసమే
త్ిండ్రి కుడిపారశవ నిరీక్షణయే నా జీవిత్ భాగ్యమే
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||హ్ల్పల||

80. రాజుల రాజుల రాజు
ప|| రాజుల్ రాజుల్ రాజు సీయోన రారాజు
సీయోన రారాజు నా యేస్త
పైనని యెరూషలేము నా గ్ృహ్ము
చ|| త్లిల గ్రభము నిండి వేరు చేస
త్ిండ్రి ఇింటి నిండి నని పలిచి
సీయోన కొరకే నని ఏరురచిన
సీయోన రారాజు నా యేస్త

||రాజుల్||

చ|| నిషేధిించబడిన రాయి
సీయోనలో మూల్ రాయి
ఎనిికలేని నని ఎనికొనిన
సీయోన రారాజు నా యేస్త

||రాజుల్||
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81. యేస్త ర్కుము
ప|| యేస్త రకుము రకుము రకుము
అమూల్యమైన రకుము
నిషుళ్ింకమైన రకుము
చ|| ప్రతి ఘోర పాపమున కడుగున
మన యేసయయ రకుము
బహు దుుఃఖములో మునిగెనే
చెమట రకుముగా మారెనే

||యేస్త రకుము||

చ|| మనసాుక్షిని శుదిధ చేయున
మన యేసయయ రకుము
మన శిక్షన తొల్గిించున
సింహారమునే త్పుించున

||యేస్త రకుము||

చ|| మహా పరశుదధ సథల్ములో చేరుున
మన యేసయయ రకుము
మన ప్రధ్యన యాజకుడు
మనకింటే ముిందుగా వెళ్ళళన

||యేస్త రకుము||
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82. ప్రేమామృతం
ప|| ప్రేమామృత్ిం నీ సనిిధి
నిత్యము నా పనిిధి
చ|| నీ కృప ననాిదరించేనలే
భీకర తూఫాన స్తడిగాలిలో
కరములు చాచి నన చేరదీస
పరశుదుధడా నీబస చేరునావు

||ప్రేమా||

చ|| కమమని వెలుగై నీవునాివులే
చిమమ చీకటి కరటాల్లో
చీకటి తెరలు తొల్గిించినావు
నీతి భాసురుడా నీవు నాకునాివు

||ప్రేమా||
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83. యేసయాా నీ కృపా
ప|| యేసయాయ నీకృపా నన అమరత్మవనికి
అరుునిగా మారెున యేసయాయ నీ కృపా

చ|| నీ హ్సుప్ప నీడకు పరుగెత్ుగా
నీ శాశవత్ కృపతో నిింపతివా
నీ సనిిధిలో దీనదనై
కచుకొనెద నీ కృప ఎనిడు

||యేసయాయ||

చ|| నీ నిత్య మహిమకు పలిచితివా
నీ సావసథయముగా నని మరుతివా
ఆత్మమభిషేకముతో సథరపరచిన
ఆరాధుయడా నినేి ఘనపరతున

||యేసయాయ||

చ|| గువవవల్ప నే నెగిర నిన చేరనా
నీ కౌగిట నేనదిగి హ్రషించనా
ఈ కోరక నాలో త్మరునా?
రాకడలోనే త్మరున

||యేసయాయ||
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84. యేసయాా నా హృదయ
ప|| యేసయాయ నా హ్ృదయ సుిందన నీవేకదా
విశవమింత్మ నీ నామము ఘననీయము
చ|| నీవు కనిపించని రోజున
ఒక క్షణమక యుగ్ముగా మారెనే
నీవు నడిపించిన రోజున
యుగ్యుగాల్ త్ల్ప్ప మది నిిండెనే

||యేసయాయ||

చ|| నీవు మాటాలడని రోజున
నా కనల్కు నిదుదర కరవాయనే
నీవు పదవిపున రోజున
నీ సనిిధి పచిుక బయలాయెనే

||యేసయాయ||

చ|| నీవు వరునిగా విచేుయు వేళ్
నా త్ల్ప్పల్ పింట పిండునే
వధువునై నేన నిన చేరగా
యుగ్యుగాలు ననేిలు కొిందువనే

||యేసయాయ||
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85. నా కంతో ఆనందం
ప|| నా కింతో ఆనిందిం నీ సనిిధి - ప్రభువా
నీలో నేనిండుటయే అదే నా ధనయత్యే
cha|| ఏ అపాయము నన సమీపించక
ఏ రోగ్మైనన నా దరకి చేరక
నీవు నడుప్ప మారగములో నా పాదము కిందక
నీ దూత్లే నని కపాడితిరా

||నా కింతో||

చ|| నా వేదనలో నిని వేడుకొింటిని
నా రోదనలో నీకు మర్రపటిటతిని
నా కనీిటిని తుడిచి నీ కౌగిట చేరుతివా
నా కనాి త్ిండ్రివై కపాడు చుింటివా

||నా కింతో||

చ|| నూత్న యెరూషలేిం నా గ్మయమేనని
నా కొరకు నీవు సదధపరచు చుింటివా
నీవుిందు సథల్ములో నేనిండ గోరెదన
నా వాింఛ అదియే శ్రీ యేసయాయ

||నా కింతో||
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86. వీనులకు విందులు
ప|| వీనల్కు విిందులు చేసే యేసయయ స్తచరత్ర
వేగిరమే వినటకు రారిండి ఓ స్తదరులారా!
చ|| రిండి వినరారిండి
యేసయయ ఎవరో తెలిసకొన రారిండి
నీపాప భారిం తొల్గిించేది యేసయేయనిండి
మోక్షానికి మారగిం చూపించేది యేసయేయనిండి
||వీనల్కు||
చ|| రిండి వచిు చూడిండి
యేసయయ చేసే కరయములు చూడిండి
నీ వాయధి బాధలు తొల్గిించేది యేసయేయనిండి
శాింతి స్తఖములు కలిగిించేది యేసయేయనిండి
||వీనల్కు||
చ|| సృషిటకరున మరచావు నీవు
సృషిటని నీవు పూజిింప త్గునా
భూమాయకశములు సృషిటించిింది యేసయేయనిండి
నిన నూత్న సృషిటగ్ మారేుది యేసయేయనిండి
||వీనల్కు||
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87. నా విమోచకుడా
ప|| నా విమోచకుడా యేసయాయ
నీ జీవన రాగాల్లో
నీ నామమే ప్రతిధవనిించెనే
చ|| నీతిమింతునిగా నని త్మరు
నీదు ఆత్మతో నని నిింపనిందున
నీవు చూపన నీ కృప నేమరువలేన

||నా విమో||

చ|| జీవ వాకయము నాలోన నిలిప
జీవ మారగములో నడిపించి నిందున
జీవాధిపతి నిన నే విడువలేన

||నా విమో||

చ|| మమత్ లూరించె వారెవరు లేరని
నిరాశల్ చెరనిండి విడిపించి నిందున
నిని స్తుతిించకుిండా నేనిండలేన

||నా విమో||
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88. అగిన మండించు
ప|| అగిి మిండిించు నాలో అగిి మిండిించు
పరశుదధతుమడా నాలో అగిి మిండిించు
నాలో అగిి మిండిించు
చ|| అగిి మిండుచుిండెనే పద కలి పోలేదులే
ఆ అగిిలో నిండే నీవు మోషేన దరశించినావు

||అగిి||

చ|| అగిి కలిు వేసెనే సదధిం చేసన అరుణన
ఆ అగిి దావరానే నీవు గిదోయనిి దరశించినావే

||అగిి||

చ|| అగిి కన రానిందున వారు సగుగ పడిపోయిరే
నీ అగిి దిగి రాగా నీవు ఏలియాన ఘనపరచినావే ||అగిి||
చ|| ప్రాణ ఆత్మ శరీరము నీకే అరుించుచునాినయాయ
నీ ఆత్మ వరముల్తో నని అల్ింకరింప్పమయాయ
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||అగిి||

89. నా దీపము
ప|| నా దీపము - యేసయాయ నీవు వెలిగిించినావు
స్తడిగాలిలోనైనా జడివానలోనైనా
ఆరపోదులే నీవు వెలిగిించిన దీపము
నీవు వెలిగిించిన దీపము - నీవు వెలిగిించిన దీపము
చ|| ఆరని దీపమై దేదీపయమానమై
నా హ్ృదయ కోవెల్పై దీపాల్ తోరణమై
చేసావు పిండుగ్ - వెలిగావు నిిండుగా

||నా దీపము||

చ|| మారని నీ కృప నన వీడననిది
మరామల్ బడిలోన సేద దీరుుచునిది
మ్రోగిించుచునిది - ప్రతి చోట సాక్షిగా

||నా దీపము||

చ|| ఆగ్ని హోరులో ఆరన నేల్పై
నాముిందు వెల్సతివే సైనయముల్కధిపతివై
పరాక్రమశాలివై - నడిచావు కపరగా

||నా దీపము||
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90. నా మార్గము నకు
ప|| నా మారగము నకు దీపమైన
నా యేస్తనితో సదా సాగెద
చ|| గాడాింధకరప్ప లోయల్లో - మరణ భయము నని క్రమిమనన
ఆత్మయిందు నేన క్రింగిపోవక - అనదినిం ఆనిందిింపచేయునటిట
ఆత్మనాధునితో సాగెదన

||నా మారగ||

చ|| నా యొకు ప్రయత్ిముల్నిియున - నిషుల్ముగ్ అవి మారనన
నా యొకు ఆశలు అనిియున - నిరాశలుగ్ మారపోయినన
నిరీక్షణతో నే సాగెదన

||నా మారగ||

చ|| సమసుమైన నా భారములు - సింపూరణముగ్ ప్రభు త్మరుునగా
నా సనిిధి నీకు తోడుగా - వచుునని సెల్విచిున
నా దేవునితో సాగెదన

||నా మారగ||

చ|| ప్రతి ఫల్ము నేన పిందుటకు - నిరీక్షణతో నని ధైరయమున
పలుశ్రమల్ిందున విడువకుిండ - ప్రాణాత్మ దేహ్ము సమరుించి
ప్రియుని ముఖిం చూచి సాగెదన

||నా మారగ||
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91. యెహోవాయే నా కపర్
ప|| యెహోవాయే నా కపరగా
నా కేమి కొదువగున
చ|| పచిుకగ్ల్ చోటలన - ననాియన పరుిండజేయున
శాింతియుత్ మైన జల్ముల్కు - ననాియనే నడిపించున
||యెహోవాయే||
చ|| గాఢింధకరప్ప లోయల్లో - నడచినా నేన భయపడన
నీదుడుడ కర్రయు నీ దిండమున - నా తోడైయుిండి నడిపించున
||యెహోవాయే||
చ|| నా శత్రువుల్ యెదుట నీవు - నా భోజనము సదధపరచితివి
నా త్ల్ నూనెతో నింటి యుింటివి - నా గినెి నిిండి పోరులచునిది
||యెహోవాయే||
చ|| నా బ్రతుకు దినముల్నిియున - కృపా క్షేమాలే వెింట వచుున
నీ మిందిరము లోనే చిరకల్ము - నివాసము చేయ నాశిింతున
||యెహోవాయే||
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92. సలువలో నీ రూపమే
ప|| సలువలో నీ రూపమే
రకుమయమాయె నా కోసమే
ఎిందుకో ఎిందుకో అింతులేదా నీ ప్రేమకు
చ|| కపట ముదుదలు - మోమున గుదుదలు
కఠిన గాయాలు - కిందిన నీ వళ్ళళ
కరన రకుిం - పారెన ఏరులై
కలుషాతుమడ - నన కడుగ్నేగా

||సలువలో||

చ|| అనెిిం ప్పనెిిం - ఎరుగ్ని నీవు
అక్రమ మనాయయిం - అసలే ఎరుగ్వు
అనాయయము నీకు - నాయయము చెపేునా
అరుప్పల్ కేకల్ - అల్జడిలోన

||సలువలో||
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93. ప్రేమా - ప్రేమా
ప|| ప్రేమా - ప్రేమా - ప్రేమా - ప్రేమా
నా ప్రభుని ప్రేమా - మారునా కల్ిం మారనా
చ|| త్లిలవల్ప నా కౌగిటిలో - ఉించుకొని నన పించెనగా
శత్రువగు అపవాది త్ింత్రము
ఎదిరించుటకు శకిు నసింగెన
మారదు - మారదు - మారదు
||ప్రేమా||
చ|| సూరయ చింద్రులు మారనన
భూమి ప్పనాదులు కదిలినన
సముద్రమే ముిందుకు పింగినన
యేస్తని ప్రేమా నాపై ఎప్పడు
మారదు - మారదు – మారదు
||ప్రేమా||
చ|| పించభూత్ములు మహావేిండ్రమున
కరగి నశిించిపోయినన
ఆకశములు మహాధవనల్తో
చేయుచు వసరముగా తొల్గినన
మారదు - మారదు - మారదు
||ప్రేమా||
చ|| కపరయై కృపచూప్పచుని
కపాడెన ప్రభు గ్త్కల్ిం
కృత్జఞత్తో స్తుతి స్తుత్రిం చేస
నిరీక్షిింతున ప్రభు రాకడ వరకు
మారదు - మారదు - మారదు
||ప్రేమా||
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94. సలువలో ఆ సలువలో
ప|| సలువలో ఆ సలువలో - ఆఘోర కల్వరలో
తులువల్ మధయలో - వ్రేలాడిన యేసయాయ
వెలియైన యేసయాయ బలియైన యేసయాయ
నిలువెల్ల నలిగితివా - నీవెింతో అల్సతివా
చ|| నేరము చేయని నీవు - ఈ ఘోర పాపకొరకు
భారమైన సలువ మోయలేక మోసావు
కొరడాలు చెళ్ళని చీల్ునే - నీ స్తిందర దేహ్మునే
త్డిపన నీ త్నవునే - రుధిరింప్ప ధ్యరలే

||వెలి||

చ|| వధకు సదధమైన గొర్రెపల్ల వోల్ప
మోమున ఉమిమ వేయ - మౌనివైనావే
దూషిించి అపహ్సించి హిింసించిరా నిని
ఊహ్కు అిందదు - నీ త్మయగ్మేసయాయ

||వెలి||

చ|| నాదు పాపమే నిని - సలువకు గుర చేసెన్
నాదు దోషమే నిని - అణువణువున హిింసించెన్
నీవు కరున రకు ధ్యరలే - నా రాక్షణాధ్యరిం
సలువన చేరెదన - విరగిన హ్ృదయము తోన
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||వెలి||

95. ఆర్ని ప్రేమ ఇది
ప|| ఆరని ప్రేమ ఇది ఆరుజాల్ని జావల్ ఇది
అతి శ్రేషటమైనది అింత్మే లేనిది అవధులే లేనిది
అక్షయమైన ప్రేమ ఇది
కలువర ప్రేమ ఇది - క్రీస్తు కలువర ప్రేమ ఇది
చ|| సింహాసనమునిండి సలువకు దిగి వచిునది
బల్మైనది మరణము కనాి మృతిని గెలిచి లేచినది
ఇది సజీవమైనది ఇదే సత్యమైనది ఇదే నిత్యమైనది
కల్వర ప్రేమ ఇది క్రీస్తు కల్వర ప్రేమ ఇది

||ఆరని||

చ|| నా సాథనమిందు నిలిచి నా శిక్షనే భరయిించి
క్రయ ధనమున చెలిలించి గొపు రక్షణ నిచిునది
నాకు విలువ నిచిునది నని వెలిగిించినది
ఆ ఉనిత్ రాజయమిందు నాకు సాథనమిచిునది
ఉనిత్ ప్రేమ ఇది అతుయనిత్ ప్రేమ ఇది

||ఆరని||

చ|| భూరాజులు అధిపతులు రాజాయలు అధికరాలు
చెరయైనా ఖడాగమైనా కరవైనా ఎదురైనా
ఎవరు ఆరులేనిది ఎవరు ఆపలేనిది
ప్రవహిించుచునిది ప్రతి పాప చెింత్కు
ప్రేమ ప్రవాహ్మిది క్రీస్తు ప్రేమ ప్రవాహ్మిది
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||ఆరని||

96. వినలేదా నీవు
ప|| వినలేదా నీవు - గేతెుమనేలో
వాయకుల్ - రోదనన
ప్రాణనాధుడు - పాప్పల్కై
విజాఞపన - చేయుచుిండె
చ|| భరించజాల్ని - భారము వల్న
దేహ్ము కృశిించి - క్షీణిించెనగా
దాహ్ము సహిించి త్ిండ్రి సనిిధిలో
బాధతో - విల్పించెగా

||వినలేదా||

చ|| వచిుతినే - చిత్ుము చేయ
ఇచెుదన - నేన నా శరీరిం
నీ చిత్ుమే - సదిధించునగాకని
పలుకుచు ప్రారధించెన

||వినలేదా||

చ|| తొల్గిించు మీ గినెి - నీ చిత్ుమైతే
త్నయుడు త్ిండ్రిని - వేడిన వేళ్లో
సేవద బిిందువులు - రకుమై మార
నేల్న కరెనగా

||వినలేదా||
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97. ర్కుం యేస్త ర్కుం
ప|| రకు యేస్త రకుిం
ప్రతి పాపముల్న కడుగున
ప్రతి అవయముల్న శుదీధకరించున
చ|| ఆదికల్ప్ప అదుభత్ముల్తో
అనిి వాయధులు సవసథ పరచితివి
ఆత్మల్న రక్షిించుమయాయ
ఆత్మ నాధుడ యేసయాయ

||రకుిం||

చ|| రోగ్ బాధలు వేదనల్కు
లోనైయుని మా శరీరముల్కు
రోగ్ిం త్మరు బాధలు బాప
కరుతివి నీ రకుిం దావరా

||రకుిం||

చ|| రోగుల్ పరిం వైదుయడనీవే
దివయ ఔషధిం నీవే గ్దయాయ
రోగ్ శాింతి నియుయము దేవా
మారని యేసయాయ నీ శకిు దావరా

||రకుిం||
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98. కృపలను తలంచుచు
ప|| కృపల్న త్ల్ించుచు
ఆయుషాుల్మింత్మ ప్రభుని
కృత్జఞత్తో స్తుతిింతున్
చ|| కనీిటి లోయల్లో నే కృింగిన వేళ్ల్లో
నిింగిని చీలిు వరషము పింప
నిింపన నా హ్ృదయిం - యేస్త

||కృప||

చ|| రూపింపబడుచుని - యే ఆయుధ ముిండినన
నాకు విరోధమై వరధల్లదుయని
చెపున మాట సత్యిం - ప్రభువు

||కృప||

చ|| సరోవనితుడైన నా దేవునితో చేర
సత్త్ము త్న కృప వెల్లడి చేయ
శుదుధల్తో నిల్పున - యిహ్లో

||కృప||

చ|| హాల్పలలూయా ఆమేన్ - హా! నాకింతో ఆనిందమే
సీయోన్ నివాసము నా కింతో ఆనిందిం
ఆనిందమానిందమే - ఆమేన్

||కృప||
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99. పదివేలలో
ప|| పదివేల్లోని అతికింక్షణీయుడు
ఎింతో - వికరుడాయెన్
చ|| నా నిమిత్ుమే శాపగ్రస్తథడై
ఘోరసలువన మోస వహిించెన్
ఈ గొపు ప్రేమ నేన మరువన్ జీవిత్ కల్ములో

||పది||

చ|| గాయముల్న శిక్షానిిందన
నా శాింతి నిమిత్ుమే గ్దా
నీ శరీరములో పిందితివి నా ప్రియ యేస్తదేవా

||పది||

చ|| అనాయయమైన త్మరుున పింది
వ్రేలాడెన హీన దొింగ్ల్ మధయ
సింహాసనమున నీతో నేనిండి సదా పాలిించుటకే ||పది||
చ|| మరణము దావరా కృప నసింగి
అక్షయ జీవము నిచిుతివి
మహిమనిండి అధిక మహిమ పింది
మారుు నిందుటకే

||పది||

చ|| నీ రూపిం చూచి సలువన మోస
నీతో నడచి సేవన చేస
నా ప్రాణము నీకే అరుించెదన
కడవరకు కపాడుము

||పది||
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100. స్తగుణాలా సంపనునడా
ప|| స్తగుణాల్ సింపనిడా
స్తుతి గానాల్ వారస్తడా
జీవిింతున నిత్యము నీ నీడలో
ఆసావదిింతున నీ మాటల్ మకరిందము
చ|| యేసయయ నీతో జీవిించగానే
నా బ్రతుకు బ్రతుకుగా మారేనలే
నాటయమాడెన నా అింత్రింగ్ము
ఇది రక్షణానింద భాగ్యమే

||స్తగుణా||

చ|| యేసయయ నిని వెనిింటగానే
ఆజఞల్ మారగము కనిపించెనే
నీవు నని నడిపించగ్ల్వు
నేన నడవవల్సన త్రోవలో

||స్తగుణా||

చ|| యేసయయ నీ కృప త్ల్ించగానే
నా శ్రమలు శ్రమలుగా అనిపించలేదే
నీవు నాకిచేు మహిమ ఎదుట
ఇవి ఎని త్గినవి కవే

||స్తగుణా||
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101. కలువర్ గిర్లో
ప|| కలువర గిరలో సలువధ్యరయై
వ్రేలాడితివా నా యేసయాయ
చ|| అనాయయప్ప త్మరుునింది ఘోరమైన శిక్షన
దేవషాగిి జావల్లో - దోషివై నిలిచావా?
నా దోష క్రియల్కై సలువలో బలియైతివా?
నీ ప్రాణ క్రయధనముతో రక్షిించితివా?

||కలువర||

చ|| దార త్పుపోయిన గోర్రెనై తిరగాన
ఏ దార కనరాక సలువ దరకి చేరాన
ఆఖర రకుప్ప బొట్టటన నా కొరకై ధ్యరవోస
నీ ప్రాణ త్మయగ్ముతో విడిపించితివా
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||కలువర||

102. నీ ముఖము మనోహర్ము
ప|| నీ ముఖము మనోహ్రము - నీ సవరము మాధురయము
నీ పాదాలు అపరింజి మయము
యేసయాయ నా ప్రాణ ప్రియుడా
మనగ్ల్నా నిన వీడి క్షణమైన
చ|| నీవే నాతోడువై నీవే నాజీవమై
నా హ్ృధిలోన నిలిచిన జాఞపకవై
అణువణువున నీ కృప నిక్షిపుమై
నన ఎనిడు వీడని అనబింధమై

||యేసయాయ||

చ|| నీవే నా శైల్మై నీవే నాశృింగ్మై
నా విజయానికే నీవు భుజబల్మై
అనక్షణమున శత్రువుకు ప్రత్యక్షమై
నన వేనదీయనీయక వెని త్టిటనావు

||యేసయాయ||

చ|| నీవే వెలుగువై నీవే ఆల్యమై
నా నిత్యత్వమునకు ఆదయింత్మై
అమరలోకన శుదుదల్తో పరచయమై
నన మైమరచి నేనేమి చేసెదనో

||యేసయాయ||
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103. నా జీవిత భాగ
ప|| నా జీవిత్ భాగ్సావమివి నీవు
నా ప్రాణముతో పనవేస్తకునాివు నీవు
నాకే సమృదిధగా నీ కృపన పించావు
నా యేస్తరాజ - కృపాసాగ్రా - అనింత్ స్తుత్రారుుడా
చ|| నీ దయగ్ల్ కనసైగ్లే ధైరయపరచినవి
నీ అడుగుజాడల్ప నాకు త్రోవన చూపనవి
నీ రాజయ పౌరునిగా నని మారుతివి
నీ సైనయములో నని చేరుతివి

||నా జీవిత్||

చ|| నీ దయగ్ల్ మాటలే చేరదీసనవి
నీతి నియమాల్లో నని నడిపించు చునివి
నీ కృపనే ధవజముగ్ నాపైన నిలిుతివి
నీ విిందు శాల్కు నన చేరుతివి

||నా జీవిత్||

చ|| నీ దయగ్ల్ త్ల్ింప్పలే రూప్ప నిచిునవి
నీదు హ్సుములే నని నిరమించుచునివి
నీ చిత్ుమే నాలో నెరవేరుుచునాివు
నీ అింత్ుఃప్పరములో నన చేరుుదువు

||నా జీవిత్||
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104. నా యేసయాా నా స్తుతి
ప|| నా యేసయాయ నా స్తుతి యాగ్ము
నైవేదయములై దూపమువోల్ప
నీ సనిిధ్యనము చేరున నిత్యము
చేతువు నాకు సహాయము వెనవెింటనే - వెనవెింటనే
చ|| ఆత్మతోన మనస్తుతోన
నేన చేయు వినిపములు
ఆల్కిించి త్ిండ్రి సనిిధిలో నాకై
విజాఞపన చేయుచునాివా

||నా యేసయాయ||

చ|| ప్రారధన చేస యాచిించగానే
నీ బాహుబల్ము చూపించినావు
మరణప్ప ములులన విరచితివా నాకై
మరణ భయము తొల్గిించితివా

||నా యేసయాయ||

చ|| మెల్కువ కలిగి ప్రారధన చేసన
శోధనల్నిియు త్పుించెదవు
నీ ప్రత్యక్షత్ నే చూచుటకే నాకై
రారాజుగా దిగి వచెుదవు

||నా యేసయాయ||
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105. దేవా నీ కృప
ప|| దేవా! నీ కృప నిరింత్రిం - మారనిదెప్పడు నా ప్రభువా
నిత్య జీవము గ్ల్ది ప్రియ ప్రభువా
చ|| పాపనగు నని ఓ ప్రభువా - పరశుదధ పరచెన నీ కృపయే
పరమ సావసథయము నిందుటకు - ప్రేమతో నని పల్చితివే
||దేవా||
చ|| రక్షణ భాగ్యము పిందుటకు - రక్షక యేస్త నీ కృపయే
నిత్యము నీతో నిండుటకు - నిత్య జీవము నిచిుతివే
||దేవా||
చ|| విశావస జీవిత్ిం చేయుటకు - విజయము నిచెున నీ కృపయే
శోధన బాధలు అనిిటిలో - శకిునసింగి నడిపతివే
||దేవా||
చ|| కృపలో నడుప్పము ఓ దేవా - క్రపలో నిింప్పము నా ప్రభువా
నిత్యము కృపలో నని నడిప - నినెిదురొునటకు శకిు నిముమ
||దేవా||
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106. సర్రారేవవరు
ప|| సరరారెవవరు నా ప్రియుడైన యేసయయకు
సరవము నెరగిన సరేవశవరునికి
సరహ్దుదలు లేని పరశుదుధనికి
చ|| నమమదగిన వాడే నలుదిశల్ నెమమది కలుగ్జేయువాడే
నాజీరువ్రత్ము జీవిత్మింత్మ అనసరించినాడే
నాకై నిలువెల్ల సలువలో నలిగి కరగినాడే

||సర||

చ|| ఆరోగ్య ప్రదాత్యే సింపూరణ సవసథత్ అనగ్రహిించు వాడే
ఆశురయ క్రియలు జీవిత్మింత్మ చేయుచు తిరగినాడే
నాకై కొరడాల్ దెబబల్న అనభవిించినాడే

||సర||

చ|| ప్పనరుత్మథనడే జయశీలి మృతిని జయిించి లేచినాడే
శ్రేషటమైన ప్పనరుత్మథన బల్ము యిచిునాడే
నాకై అతి త్వరలో మహిమతో రానై యునివాడే
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||సర||

107. యూదా స్తుతి
ప|| యూదా స్తుతిగోత్రప్ప సింహ్మా
యేసయాయ నా ఆత్మమయ ప్రగ్తి నీ సావధీనమా
నీవే కదా నా ఆరాధన
ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధన - ఆరాధనా స్తుతి ఆరాధనా
చ|| నీ ప్రజల్ నెమమదికై రాజాజఞ మారుింది నీవేనని
అహ్మున అణచి అధికరుల్న అధమున జేసన నీకు
అసాధయమైనది ఏమునిది - అసాధయమైనది ఏమునిది?
||యూదా||
చ|| నీ నీతి కిరణాల్కై నా దికుు దెసల్నీి నీవేనని
అనతి కలాన ప్రథమ ఫల్ముగా పకవపరచిన నీకు
అసాధయమైనది ఏమునిది - అసాధయమైనది ఏమునిది?
||యూదా||
చ|| నీ వారసత్వముకై నా జయము కోరింది నీవేనని
అతుయనిత్మైన సింహాసనమున నాకిచుుటలో నీకు
అసాధయమైనది ఏమునిది - అసాధయమైనది ఏమునిది?
||యూదా||
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108. భూమాాకశ్ములు
ప|| భూమాయకశములు సృజిించిన యేసయాయ నీకే స్తుత్రిం
నీ ఆశురయమైన క్రియలు - నేనెలా మరచిపోదున
హ్ల్పలలూయ లూయ లూయ హ్ల్పలలూయ
చ|| బానిసత్వము నిండి - శ్రమల్ బారనిండి - విడిపించావు నని
దీనదశలో నేనిండగా - నన విడువనైతివి

||భూమాయ||

చ|| జీవాహారమై - నీదువాకయము - పోషిించెన నని
ఆకలితో అలాలడగా - నన త్ృపు పరచితివి

||భూమాయ||

చ|| భుజింగ్ముల్న - అణచివేస - కచినావు నని
ఆపదలో చికుుకొనగా - నన లేవనెతిుతివి

||భూమాయ||

చ|| నూత్న యెరూషల్పిం - నిత్యనివాసమని - తెలియజేసతివి
నిట్టటరుుల్లో వుిండగా - నన ఉజీీవపరచితివి
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||భూమాయ||

109. నజరేయుడా
ప|| నజరేయుడా - నా యేసయాయ - ఎనిి యుగాల్కైనా
ఆరాధయ దైవము నీవేనని - గ్ళ్మెతిు నీ కీరు నే చాటెద
చ|| ఆకశ గ్గ్నాల్న - నీ జేనతో కొలిచితివి
శూనయములో ఈ భూమిని - వ్రేలాడదీసన నా యేసయాయ
నీకే విందనిం - నీకే విందనిం

||నజ||

చ|| అగాధ సముద్రాల్కు - నీవే ఎల్లలు వేసతివి
జల్ముల్లోబడి నీ వెళ్ళళనా - ననేిమి చేయవు నా యేసయాయ
నీకే విందనిం - నీకే విందనిం

||నజ||

చ|| సీయోన శిఖరాగ్రము - నీ సింహాసనమాయెనా
సీయోనలో నిని చూడాల్ని - ఆశతో ఉనాిన నా యేసయాయ
నీకే విందనిం - నీకే విందనిం

||నజ||
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110. నే నందుకని
ప|| నీ నెిందుకని - నీ సొతుుగా మారతిని?
యేసయాయ నీ రకుముచే - కడగ్బడినిందున
నీ అనాది ప్రణాళ్ళకలో - హ్రషించెన నా హ్ృదయ సీమ
చ|| నీ పరచరయన తుదముటిటించుటే - నా నియమమాయనే
నీ సనిిధిలో నీ పిందుకోర - నీ సేిహితుడనైతిని
అహా! నా ధనయత్, ఓహో! నా భాగ్యము - ఏమని వరణింతున
||నేనె||
చ|| నీ శ్రమల్లో పాలిందుటయే - నా దరశనమాయెనే
నా త్నవిందున - శ్రమలు సహిించి - నీ వారస్తడనైతినే
అహా! నా ధనయత్, ఓహో! నా భాగ్యము - ఏమని వరణింతున
||నేనె||
చ|| నీలో నేనిండుటే - నాలో నీవుిండుటే - నా ఆత్మమయ అనభవమే
పరశుదాధతుమని అభిషేకముతో - నే పరపూరణత్ చెిందెద
అహా! నా ధనయత్, ఓహో! నా భాగ్యము - ఏమని వరణింతున
||నేనె||
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111. యేసయాా నా హృదయాభి
ప|| యేసయాయ నా హ్ృదయాభిలాష నీవేనయాయ
మేసుయా నా త్మయని త్ల్ింప్ప నీవేనయాయ
చ|| పగ్లు మేఘ సుింభమై రాత్రి అగిి సుింభమై
నా పత్రుల్న ఆవరించి ఆదరించిన మహానీయుడవు
పూజనీయుడా నీతిసూరుయడా
నిత్యము నా కనల్ మెదలుచునివాడా
||యేసయాయ||
చ|| ఆత్మమయ పోరాటాల్లో శత్రువుత్ింత్రాల్నిిటిలో
మెల్కువ కలిగి ఎదిరించుటకు శకిుతో నిింపన షాలేమురాజా
విజయశీలుడా పరశుదాధతుమడా
నిత్యము నాలోనే నిల్చియునివాడా
||యేసయాయ||
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112. రాజ జగమెర్గిన
ప|| రాజ - జగ్మెరగిన నా యేస్తరాజా
రాగాల్లో అనరాగాలు కురపించిన
మన బింధము - అనబింధము
విడదీయగ్ల్రా - ఎవరైనన - మర ఏదైనన?
చ|| దీన సథతియిందున - సింపని సథతియిందున
నడచినన - ఎగిరనన - సింత్ృపు కలిగి యుిందునే
నిత్యము ఆరాధనకు - నా ఆధ్యరమా
స్తుత్రబలులు నీకే - అరుించెద యేసయాయ

||రాజ||

చ|| బల్హీనత్ల్యిందున - అవమానముల్యిందున
పడినన - కృింగినన - నీ కృపకలిగి యుిందునే
నిత్యము ఆరాధనకు - నా ఆధ్యరమా
స్తుత్రబలులు నీకే - అరుించెద యేసయాయ

||రాజ||

చ|| సీయోన షాలేము - మన నిత్య నివాసము
చేరుటయే నా ధ్యయనము - ఈ ఆశ కలిగి యుిందునే
నిత్యము ఆరాధనకు - నా ఆధ్యరమా
స్తుత్రబలులు నీకే - అరుించెద యేసయాయ
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||రాజ||

113. వర్ధల్లెదము
ప|| వరదల్పలదము - మన దేవుని మిందిరమిందున నాటబడినవారమై
నీతిమింతుల్మై - మవవ వేయుదుము
యేస్త రకుములోనే - జయము మనకు జయమే
స్తుతి స్తుత్రములోనే - జయము మనకు జయమే
చ|| యెహోవా మిందిర ఆవరణములో - ఎనెినోి మేళ్ళళ కల్వు
ఆయన సనిిధిలోనే నిలిచి - అనభవిింతుము ప్రతి మేలున
||వరధ||
చ|| యేసయయ సలువ బలియాగ్ములో - అతుయనిత్ ప్రేమ కల్దు
ఆయన సముఖములోనే నిలిచి - పిందెదము శాశవత్ కృపన
||వరధ||
చ|| పరశుదాధతుమని అభిషేకములో - ఎింతో ఆదరణ కల్దు
ఆయన మహిమైశవరయము మన
దుుఃఖము సింతోషముగా మారుున
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||వరధ||

114. నమ్మమ నమ్మమ
ప|| నమిమ నమిమ - మనషుల్న నీవు నమిమ నమిమ
పలుమారుల మోసపోయావు
ఇలా ఎింత్కల్ము - నీవు సాగిపోదువు
చ|| రాజుల్న నమిమ - బహుమతిని ప్రేమిించిన
బిలాము ఏమాయెన? దైవ దరశనిం కోలోుయెన
నా యేసయయన నమిమన యెడల్
ఉనిత్ బహుమానము నీకు నిశుయమే

||నమిమ||

చ|| ఐశవరయము నమిమ - వెిండి బింగారము ఆశిించిన
ఆకన ఏమాయెన? అగిికి ఆహుతియాయెన
నా యేసయయన నమిమన యెడల్
మహిమైశవరయము నీకు నిశుయమే

||నమిమ||

చ|| స్తఖ భోగ్ము నమిమ - ధనాపేక్షతో పరుగెతిున
గెహ్జీ ఏమాయెన? - రోగ్మున సింపాదిించెన
నా యేసయయన నమిమన యెడల్
శాశవత్మైన ఘనత్ నీకు నిశుయమే
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||నమిమ||

115. నిర్ంతర్ం
ప|| నిరింత్రిం నీతోనే జీవిించాల్ని
ఆశ ననిిల్ బ్రతికిించుచునిది
నా ప్రాణేశవరా - యేసయాయ
నా సరవసవమా - యేసయాయ
చ|| చీకటిలో నేననిప్పుడు - నీవెలుగు నాపై ఉదయిించెన
నీలోనే నేన వెల్గాల్ని - నీ మహిమ నాలో నిల్వాల్ని
పరశుదాధత్మ అభిషేకముతో - నని నిింప్పచునాివు - నీ రాకడకై
||నిరింత్రిం||
చ|| నీ రూపము నేన కోలోుయినా - నీ రకుముతో కడిగితివి
నీతోనే నేన నడవాల్ని - నీ వల్పనే నేన మారాల్ని
పరశుదాధత్మ వరముల్తో - అల్ింకరించుచునాివు - నీ రాకడకై
||నిరింత్రిం||
చ|| తొల్కర వరషప్ప జలులల్లో - నీ పల్ములోనే నాటితివి
నీలోనే చిగిరించాల్ని - నీలోనే ప్పషిుించాల్ని
పరశుదాధత్మ వరషముతో - సదధపరచుచునాివు - నీ రాకడకై
||నిరింత్రిం||
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116. నా హృదయాన
ప|| నా హ్ృదయాన కొలువైన - యేసయాయ
నా అణువణువు నినేి - ప్రస్తుతిించెనే కీరునీయుడా
నా హ్ృదయారుణలో - ప్రణమిల్పలదనే
నీ సనిిధిలో పూజారుుడా
చ|| అగిి ఎడింత్లై - మిండుచుిండినన
అగిి జావల్లు త్మకలేదులే - నీ ప్రియుల్ దేహాల్న
అగిి బల్ము చలాలరెనే - శత్రు సమూహ్ము అలాలడెనే
నేన నీ సావసథయమే - నీఫు నా సొింత్మే
నా స్తుత్రబలుల్నిి నీకేనయాయ

||నా హ్ృదయాన||

చ|| అింత్మ వయరధమని వయరుదలైరెిందరో
నా గుర నీపై నిలిునిందుకే - నా పరుగు సారధకమాయనే
నీయిందు పడిన ప్రయాసము - శాశవత్ కృపగా నాయిందు నిలిచెనే
నీపై విశావసమే - నని బల్పరచెనే
నా సవరమెతిు నినేి కీరుింతున

||నా హ్ృదయాన||

చ|| వితిునది ఒకరు - నీరు పోసింది వేరొకరు
ఎరువు వేసింది ఎవవరైనన - వృదిధ చేసింది నీవే కదా
సింఘ క్షేమాభివృదిధకే - పరచరయ ధరమము నియమిించినావే
నీ ఉపదేశమే నని సథరపరచెనే
నా సరవము నీకే అరుింతున

||నా హ్ృదయాన||
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117. సీయోనులో సిర్మైన
ప|| సీయోనలో సురమైన ప్పనాది నీవు
నీ మీదే నా జీవిత్ము అమరుుచునాివు
చ|| సూరుయడు లేని - చింద్రుడు లేని
చీకటి రాత్రులు - లేనే లేని
ఆ దివయ నగ్రలో కింతుల్న - విరజిమెమదవా నా యేసయాయ
||సీయోనలో||
చ|| కడలిలేని - కడగ్ిండులలేని
కలోలల్ సథతిగ్తులు - దరకే రాని
స్తవరణ వీధుల్లో - నడిపించెదవా - నా యేసయాయ
||సీయోనలో||
చ|| కల్త్లు లేని - కనీిరు లేని
ఆకలి దప్పులు - అసలే లేని
నీ శాశవత్ రాజయముకై - సమకూరుుచునాివా - నా యేసయాయ
||సీయోనలో||
చ|| సింఘ ప్రతిరూపము - పరమ యెరూషలేము
సిందరయ సీయోనలో - నీ మనోహ్రమైన ముఖము దరశింతున
నీతోనే నా నివాసము - నిత్యము ఆనిందమే
||సీయోనలో||
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118. అతుాననత సంహాసనం
ప|| అతుయనిత్ సింహాసనముపై ఆసీనడా
దేవదూత్లు ఆరాధిించు పరశుదుధడా
యేసయాయ నా నిలువెల్ల నిిండియునాివు
నా మనసార నీ సనిిధిలో సాగిల్పడి నమసాురము చేసెద
చ|| ప్రతి వసింత్ము నీ దయా కిరీటమే
ప్రకృతి కళ్ల్నిియు నీ మహిమన వివరించునే
ప్రభువా నినేి ఆరాధిించెద - కృత్జాఞత్మరుణల్తో

||అతుయనిత్||

చ|| పరమళ్ళించునే నా సాక్షయ జీవిత్మే
పరశుదాధతుమడు నని నడిపించుచునిిందునే
పరశుదాదత్మలో ఆనిందిచెద - హ్రష ధవనల్తో

||అతుయనిత్||

చ|| పక్షి రాజువై నీ రెకుల్పై మోసతివే
నీవే నా త్ిండ్రివై నా భాదయత్లు భరించితివే
యెహోవా నినేి మహిమపరచెద - స్తుతి గీత్మల్తో ||అతుయనిత్||
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119. జుంటి తేనే
ప|| జుింటి తేనే ధ్యరల్కని యేస్తనామమే మధురిం
యేసయయ సనిిధి నే మరువ జాల్న
జీవిత్ కల్మింత్మ ఆనిందిించెద - యేసయయనే ఆరాధిించెద
చ|| యేసయయ నామమే బహు పూజనీయము
నాపై దృషిట నిలిప సింతుషిటగ్ నన ఉించి
ననెిింత్గానో దీవిించి - జీవజల్ప్ప ఊటల్తో ఉజీీవిింపజేసెనే
||జుింటి||
చ|| యేసయయ నామమే బల్మైన దురగము
నాతోడై నిలిచి క్షేమముగా నన దాచి
ననెిింత్గానో కరుణిించి - పవిత్ర లేఖనాల్తో ఉతెుజిింపజేసెనే
||జుింటి||
చ|| యేసయయ నామమే పరమళ్తైల్ము
నాలో నివసించే స్తవాసనగ్ నన మారు
ననెిింత్గానో ప్రేమిించి - విజయోత్ువాల్తో ఊరేగిింపజేసెనే
||జుింటి||
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120. నేను యేస్తను చూచే
ప|| నేన యేస్తన చూచే సమయిం - బహు సమీపమాయనే
శుభప్రదమైన యీ నిరీక్షణతో - శృతి చేయబడెనే నా జీవిత్ిం
చ|| అక్షయ శరీరముతో - ఆకశ గ్గ్నమున
ఆనిందభరత్నై - ప్రియయేస్త సరసనే పరవసించెదన
||నేన||
చ|| రారాజు నా యేస్తతో వెయేయిండుల పాలిింతున
గొర్రెపల్ల సింహ్ము ఒక చోటనే కలిస విశ్రమిించున
||నేన||
చ|| అక్షయ కిరీటముతో అల్ింకరించబడి
నూత్న షాలేములో నా ప్రభు యేస్తతో ప్రజవరల్పలదన
||నేన||
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121. నా ప్రాణమా నాలో
చ|| నా ప్రాణమా నాలో నీవు - ఎిందుకిలా కృింగియునాివు?
దేవునివల్న ఎనోిమేళ్ళన అనభవిించితివే
సవల్ుకల్ శ్రమల్న నీవు అనభవిించలేవా?
ప|| ఎిందుకిలా జరగిిందనీ - యేసయయన అడిగే అరుత్ నీకు లేనేలేదని
సహిించి స్తుతిించే - కృప నీకుింటే చాలునలే
చ|| నా హ్ృదయమా ఇింకింత్ కల్ము - ఇింత్క నీవు కల్వరపడుదువు
దేవుని దావరా ఎనోి ఉపకరములు పిందియుింటివే
అల్ుకల్ శోధనల్న నీవు ఎదిరించి జయిించలేవా?
||ఎిందుకిలా||
చ|| నా అింత్రింగ్మా నీలో నీవు - జరగినవనీి గురుు చేస్తకొనమా
దేవుడు చేసన ఆశురయక్రియలు మరచిపోకుమా
బ్రదుకు దినముల్నిియు నీవు - ఉత్ముహ్గానము చేయుమా
||ఎిందుకిలా||
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122. ఆనందమే పర్మానందమే
ప|| ఆనిందమే - పరమానిందమే
ఆశ్రయప్పరమైన - యేసయాయ నీలో
ఆపత్ముల్ముల్నిిటిలో
ఆదరించిన - అక్షయుడా నీకే స్తుత్రము
చ|| పచిుకగ్ల్ చోటల పరుిండ జేసతివే
జీవజల్ములు త్రాగ్నిచిుతివే
నా ప్రాణమునకు సేదదీరుతివే
నీతియు శాింతియు నాకిచిుతివే

||ఆనిందమే||

చ|| గాఢింధకరప్ప లోయల్లో నేన
సించరించిన దేనికి భయపడన
నీ దుడుడకర్రయు నీ దిండమున
అనదినిం అనక్షణిం కపాడునే

||ఆనిందమే||

చ|| నా శత్రువుల్ యెదుటే నీవు
నాకు విిందున సదధము చేసావు
నీతో నేన నీ మిందిరములో
నివాసము చేసెద చిరకల్ము

||ఆనిందమే||
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123. మనసెర్గిన
ప|| మనసెరగిన యేసయాయ - మదిలోన జత్గా నిలిచావు
హ్ృదయాన నీ ఆజఞలు వ్రాస - నీ పత్రికనగా మారాువు
చ|| నిరీీవ క్రియల్న విడిచి - పరపూరణ పరశుదధత్కై
సాగిపోదున నేన - ఆగిపోలేనగా
సాహ్సక్రియలు చేయు - నీ హ్సుముతో
నని పట్టటకొింటివే - విడువలేవు ఎనిడు

||మన||

చ|| వెనకుని వాటిని మరచి - నీ తోడు నేన కోర
ఆత్మమయ యాత్రలో నేన - సొమమసలిల పోనగా
ఆశురయక్రియలు చేయు దక్షిణ హ్సుముతో
నని ఆదుకొింటివే - ఎదబాయవు ఎనిడు

||మన||

చ|| మరుయమైన దేహ్ము వదిలి - అమరుయత్న పిందుటకై
ప్రభుబలాలరాధనకు - దూరము కలేనగా
నేల్మింటితో నని రూపించిన హ్సుములే
నని కౌగిలిించెనే - వదలేవు ఎనిడు
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||మన||

124. విశావసము లేకుండా
ప|| విశావసము లేకుిండా దేవునికి
ఇషుటలైయుిండుట అసాధయము
విశావసము దావరా మన పత్రుల్పిందరో
రాజాయలిి జయిించినారు ........
చ|| హానోకు త్న మరణము చూడకుిండ
పరమునకు ఎత్ుబడి పోయెనగా
ఎత్ుబడక మునపే దేవునికి
ఇషుటడైయుిండినట్టల సాక్షయమిందెన

||విశావ||

చ|| నోవహు దైవభయము గ్ల్వాడై
దేవునిచే హెచురించబడిన వాడై
ఇింటివార రక్షణకై ఓడన కటిట
నీతికే వారస్తడని సాక్షయమిందెన

||విశావ||

చ|| మోషే దేవుని బహుమానము కొరకై
ఐగుప్పు స్తఖభోగాల్న దేవషిించి
శ్రమల్నభవిించుటయే భాగ్యమని
సథరబుదిధ గ్ల్వాడై సాక్షయమిందెన

||విశావ||

చ|| వీరిందరు సాక్షయము పిందియునిన
మనము లేకుిండా సింపూరుణలు కరు
అతి పరశుదధమైన విశావసముతో
మర శ్రేషటమైన సీయోనకే సదధపడెదము

||విశావ||
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125. నా గీతారాధనలో
ప|| నా గీత్మరాధనలో - యేసయాయ నీ కృప ఆధ్యరమే
నా ఆవేదనల్లో - జనిించెనే నీ కృపాదరణ
చ|| నీ కృప నాలో వయరధము కలేదు - నీ కృపా వాకయమే
చెదైన వేరు ఏదైనా నాలో మల్వనివవలేదులే
నీ కృప నాలో అతుయనిత్మై నీతో నని అింట్టకటెటనే
||నా గీత్మ||
చ|| చేనిలోని పైరు చేతికిరాకునాి - ఫల్ముల్నిి రాలిపోయినా
సరసింపదల్నీి దూరమైపోయినా - నేన చలిించనలే
నిశుల్మైన రాజయముకొరకే - ఎల్లవేళ్ల్ నినెి ఆరాధిింతునే
||నా గీత్మ||
చ|| ఆత్మమభిషేకిం - నీ ప్రేమ నాలో నిిండుగా కుమమరించెనే
ఆత్మఫల్ముల్పనోి మెిండుగా నాలో ఫలిింపజేసెనే
ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిించుచు - నే వేచియుిందునే నీ రాకదకై
||నా గీత్మ||
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126. నితాాశ్రయ దుర్గమైన
ప|| నిత్మయశ్రయదురగమైన యేసయాయ
త్రత్రముల్లో నీవు మాకు చేయనివేమునివి
ప్రణమిల్పలదన - ప్రణుతిించెదన - పరవశిించెద - నీలోనే
చ|| నా నీతి సూరుయడా - నీ నీతికిరణాలు
నీ మారగముల్లో - నని నడిపించెనే
నా నిత్య రక్షణకు - కరణజనమడా
నీకే సాక్షిగా - తెజరల్పలదనయాయ

||నిత్మయ||

చ|| నా అభిషికుుడా - నీ కృపావరములు
సరోవత్ుమమైన మారగము చూపనే
మరమముల్నిియు బయలుపరచువాడా
అనభవజాఞనముతో - నేనడచెదనయాయ

||నిత్మయ||
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127. ప్రవహించుచుననది
ప|| ప్రవహిించుచునిది - ప్రభు యేస్తరకుము
పాపముల్నిియు - కడుగుచునిది
పరమ త్ిండ్రితో- సమాధ్యనము కలిగిించుచునిది
చ|| దురీితి నిండి విడుదల్ చేస
నీతిమారగమున నన నడిపించున
యేస్తరకుము క్రయధనమగున
నీవు ఆయన సావసథయమౌదువు

||ప్రవ||

చ|| దురభిమానాలు దూరము చేస
యధ్యరధ జీవిత్ిం నీకనగ్రహిించున
యేస్తరకుము నిరోధషమైనది
నీవు ఆయన ఎదుటే నిలిచెదవు

||ప్రవ||

చ|| జీవజల్ముల్ నది త్మరమున
సకల్ ప్రాణులు బ్రతుకుచునివి
యేస్తరకుము జీవిింపజేయున
నీవు ఆయన వారసత్వము పిందెదవు

||ప్రవ||
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128. నా యేసయాా నీ దివా
ప|| నా యేసయాయ - నీ దివయ ప్రేమలో
నా జీవిత్ిం - పరమళ్ళించెనే
చ|| ఒింటర గువవనై - విల్పించు సమయాన
ఒదారుువారే - కనరారైర
ఔరా! నీ చాట్ట నని దాచినిందున - నీకే నా స్తుత్రారుణలు
||నా యేసయాయ||
చ|| పూరణమనస్తుతో - పరపూరాణత్మతో
పూరణ బల్ముతో - ఆరాధిించెద
నూత్న సృషిటగా - నని మారునిందున - నీకే నా స్తుత్రారుణలు
||నా యేసయాయ||
చ|| జయిించిన నీవు - నా పక్షమైయుిండగా
జయమిచుు నీవు - నని నడుప్పచుిండగా
జయమే నా ఆశ - అదియే నీ కింక్ష - నీకే నా స్తుత్రారుణలు
||నా యేసయాయ||
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129. నినన నేడు
ప|| నిని నేడు నిరింత్రిం మారనే మారవు
నా జాఞపకల్లో చెరగ్నివాడవు
నీవే నీవే నమమదగిన దేవుడవు
నీవు నా పక్షమై నిలిచేయునాివు
చ|| యేసయాయ నీ ప్రత్యక్షత్లో
బయలుపడెనే శాశవత్కృప నాకై
విడువదే ననెిల్లప్పుడు - కృప
విజయపథమున నడిపించెనే - కృప
విసురించెనే నిని స్తుతిించినప్పడు

||నిని||

చ|| యేసయాయ నీ కృపాతిశయము
ఆదరించెనే శాశవత్జీవముకై
మరువదే ననెిల్లప్పుడు - కృప
మాణికయ మణుల్న మరపించెనే - కృప
మైమరచితినే - నీ కృప త్ల్ించినప్పడు

||నిని||

చ|| యేసయాయ నీ మహిమైశవరయము
చూపనే నీ దీరఘశాింత్ము నాపై
ఆదుకొనె ననెిల్లప్పుడు - కృప
శాింతి సమరము చేసెనే - కృప
మహిమోనిత్ము పిందితి ప్రశాింత్త్లోనే
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||నిని||

130. నీవుగాక
ప|| నీవు గాక ఎవరునాిరు నాకు ఇల్లో యేసయాయ
నీవే మారగము సత్యము నీవే నిత్యజీవము నీవే గ్దయాయ

చ|| ఘోరపాపముతో నిిండిన నా హ్ృదిని
మారుతివే నీదర చేరుతివే
హ్తుుకొని ఎతుుకొని
త్లిలవల్ప నని ఆదరించితివే

||నీవు||

చ|| అడుగులు త్డబడిన - నా బ్రతుకు బాటలో
వేదకితివే నా వైప్ప తిరగితివే
సథరపరచి - బల్పరచి
త్ిండ్రివల్ప నాకు ధైరయమిచిుతివే

||నీవు||
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131. ఎవరు సమీపంచలేని
ప|| ఎవరు సమీపించలేని - తేజస్తులో - నివసించు నా యేసయాయ
నీ మహిమన ధరించిన పరశుదుధలు - నా కింటబడగానే
ఏమౌదునో నేనేమౌదునో
చ|| ఇహ్లోక బింధ్యలు మరచి - నీ యెదుటే నేన నిలిచి
నీవిచుు బహుమతులు నే సీవకరించి
నిత్మయనిందముతో పరవశిించు వేళ్
ఏమౌదునో నేనేమౌదునో

||ఎవరు||

చ|| పరలోక మహిమన త్ల్చి - నీపాద పదమముల్పై ఒరగి
పరలోక సైనయ సమూహాల్తో కలిస
నిత్మయరాధన నే చేయు ప్రశాింత్ వేళ్
ఏమౌదునో నేనేమౌదునో

||ఎవరు||

చ|| జయిించిన వారతో కలిస - నీ సింహాసనము నే చేరగా
ఎవరకి తెలియని ఓ క్రొత్ు పేరుతో
నిత్య మహిమలో నని పల్చే ఆ శుభ వేళ్
ఏమౌదునో నేనేమౌదునో

||ఎవరు||
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132. పరుగెత్తుదా

ప|| పరుగెతెుదా - పరుగెతెుదా - పలుప్పకు త్గిన బహుమతికై
ప్రభు యేస్తని ఆజఞల్ మారగములో - గురయొదదకే నేన పరుగెతెుదా
చ|| దైవ భయము కలిగి - శరీరేచఛల్న విడిచి
అక్షయ కిరీటము కొరకే - ఆశతో పరుగెతెుదా
||పరు||
చ|| ఆత్మమభిషేకము కలిగి - ఆత్మల్ భారముతో
అతిశయ కిరీటము కొరకే - అల్యక పరుగెతెుదా
||పరు||
చ|| యేస్తవైప్ప చూచుచు - విశావసము కపాడుకొనచు
వాడబారని కిరీటముకే - వాింఛతో పరుగెతెుదా
||పరు||
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133. ఉతాాహగానము
ప|| ఉత్ముహ్గానము చేసెదము
ఘనపరచెదము మన యేసయయ నామమున
హ్ల్పలలూయ యెహోవా రఫా - హ్ల్పలలూయ యెహోవా షమామ
హ్ల్పలలూయ యెహోవా యీరే - హ్ల్పలలూయ యెహోవా షాలోమ్
చ|| అమూల్యములైన వాగాదనములు
అత్యధికములై ఉనివి
వాటిని మనము నమిమన యెడల్
దేవుని మహిమన అనభవిించెదము

||ఉత్ముహ్||

చ|| ఆత్మమయ ఆరాధనలు జరుగుచునివి
ఇవనిి వాగాధన ఫల్ములేగా
ఆత్మమభిషేకము సమృదిధగా పింది
ఆత్మమయ వరములు అనిభవిించెదము

||ఉత్ముహ్||

చ|| వాగాధన దేశము పత్రుల్కిచిున
నమమదగిన దేవుడాయన
జయిించినవారమై అరుత్ పింది
నూత్న యేరూషల్పిం అనభవిించెదము

||ఉత్ముహ్||
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134. ఎనననోన మేళ్ెను
ప|| ఎనెినోి మేళ్లన అనభవిించిన నేన
ఏమని ఎనిని వివరించగ్ల్న
యుగ్యుగాల్లో ఎనెినోి - అనభవిించవల్సన నేన
ఆపౌరత్వము కొరకే పోరాడుచునాిన
చ|| సావరధప్రియులు కనరాని - వెయేయిండల పాల్నలో
సవసథబుదిధ గ్ల్వారే - నివసించే రాజయమది
సాథపించునే అతిత్వరలో - నా యేస్త ఆ రాజయమున
చిత్ుశుదిధ గ్ల్వారే - పరపాలిించే రాజయమది
||ఎనెినోి||
చ|| భూనివాస్తల్ిందరలో - గొర్రెపల్ల రకుముతో
కొనబడినవారుని - పరశుదుధల్ రాజయమది
క్రీస్తుయేస్త మూల్రాయియై - అమూల్యమైన రాళ్ళమై
ఆయనపై అమరుబడుచు - వృదిధనిందుచు సాగెదము
||ఎనెినోి||
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135. చూచుచునన
ప|| చూచుచుని దేవుడవు నీవే యేసయాయ
చూడముచుటాయనే స్తకుమార స్తమములైన
నీ నేత్రాల్ింకృత్ము
చ|| పశాుత్మపము కలుగునే - నీ దయగ్ల్ చూప్పల్తో
క్షమిించబడుదురు ఎవరైనా - రకుప్రోక్షణతో
ఆపాయయత్కు నోచుకొనని నన చేరదీసన కృపాసాగ్రా!
||చూచు||
చ|| అగిి జావలా మయమే నీ చూప్పల్ వల్యాలు
త్పుించుకొిందురా? ఎవరైనా ఎింత్టి ఘనలైనా!
అగిి వింటి శోధనల్న త్పుించితివే దయాసాగ్రా!
||చూచు||
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136. నా అర్పణలు
ప|| నా అరుణలు నీవు పరశుదధ పరచుచునాివని
యేసయాయ నీ పాదాల్ చెింత్ నా శిరము వించెద
నీవే నాకని నేనే నీకని - నాకై విజాఞపన చేయుచునాివని
చ|| ఆదరణ లేని ఈ లోకములో
ఆనకొింటినే ఎదుటే నిల్చిన నీపైనే
అనరాగ్సీమలో అనబింధము పించిన నీతో
అరణయ వాసమే నాకు మేలాయెన

||నా అరు||

చ|| గ్మయమెరుగ్ని వాయమోహాల్లో
గుర నిలిపతినే మారగము చూపన నీపైనే
గాలిని గ్దిదించి గాలి మేడలు కూలిున నీతో
షాలేము నీడయె నాకు మేలాయెన

||నా అరు||

చ|| మింద కపరుల్ గుడారాల్లో
మైమరచితినే మమత్న చూపన నీపైనే
మహిమానివత్మైన నీ మిందలో నన దాచిన నీతో
సీయోన ధ్యయనమే నాకు మేలాయెన

||నా అరు||
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137. నా జీవితాన కుర్సెనే
ప|| నా జీవిత్మన కురసెనే నీ కృపామృత్ిం
నా జిహ్వకు మధురాతి మధురిం నీ నామ గానామృత్ిం
నీ కృపతోనే అనక్షణిం త్ృపు పిందెదన
చ|| నీ దయనిండి దూరము కగా
ప్రేమతో పల్చి పలుకరించితివే
కృపయే నాకు ప్రాకరము గ్ల్ - ఆశ్రయప్పరమాయెన
నీ కృప వీడి క్షణమైనా నేనెలా మింగ్ల్న

||నా జీవిత్||

చ|| నా యేసయయ - నీ నామమెింతో
ఘనమైనది - కొనియాడ దగినది
కృపయే నా ఆత్మమయ అకురలు సమృదిధగా త్మరెున
నీ మహ్దైశవరయము ఎనిటికి త్రగ్నిది

||నా జీవిత్||

చ|| నీ సనిిధిని నివసించు నాకు
ఏ అపాయము దర చేరనివవవు
కృపయే నా అడుగులు సథరపరచి బిండపై నిలిపన
నీ ఔనిత్యమున త్ల్ించుచూ స్తుతిించెదన
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||నా జీవిత్||

138. నా ప్రార్ధనలనిన
ప|| నా ప్రారధనల్నిి ఆల్కిించినావు
నా స్తుతిహోమముల్నిి - నీకే అరుింతున
నీ సలువ త్మయగ్మే నని బింధిించెన
నీ బానిసనై యుిందున బ్రతుకు దినముల్నిియు
చ|| అడిగినింత్ కింటే అధికముగా చేయు
ఐశవరయవింతుడవు - నీవే యేసయాయ
పరపూరణమైన - నీ దైవత్వమింత్మ
పరశుదధత్కే - శుభఆనవాలు

||నా ప్రారధన||

చ|| ఆపత్ముల్ములో మరపటటగానే
సమీపమైతివే నా యేసయాయ
సమీప బింధవయముల్నిిటికనాి
మినియైనది నీ సేిహ్ బింధము

||నా ప్రారధన||

చ|| ఎకులేనింత్ ఎతెతున కొిండపై
ఎకిుించుము నని నా యేసయాయ
ఆశురయకరమైన నీ ఆలోచనలు
ఆత్మమయత్కే సథర ప్పనాదులు

||నా ప్రారధన||
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139. సీయోను రారాజు
ప|| సీయోన రారాజు - త్న సావసుయము కొరకై
రానై యుిండగా - త్వరగా రానై యుిండగా
సింపూరణ సదిధనింద సథరపడెదము
సింఘ సహ్వాసములో - ప్రేమ సామ్రాజయములో
చ|| వివేచిించుమా - భ్రమ పరచు ప్రతి ఆత్మన
ఏరురచబడినవారే - తోట్రిలులచుని కల్మిదే
వీర విజయముతో - నడిపించుచుని పరశుదాధతుమనికి
విధేయుల్మై నిలిచియుిందము

||సీయోన||

చ|| అధైరయ పడకు - వదింతుల్పనోి వినాిన
ఆత్మమభిషేకము కలిగి - కృపలో నిలిచే కల్మిదే
నిత్య మహిమకు అల్ింకరించు - పరశుదాధతుమనిలో
నిరింత్రము ఆనిందిచెదము

||సీయోన||

చ|| ఆశురయపడకు - ఆకశ శకుులు కదలినన
దైవ కుమారుల్ిందరు ప్రత్యక్షమయేయ కల్మిదే
ఆరాభటముగా రారాజు యేస్త దిగివచేు వేళ్
రూపాింత్రము మనము పిందెదము

||సీయోన||
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140. నీ కృప నితాముండును
ప|| నీ కృప నిత్యముిండున - నీ కృప నిత్యజీవము
నీ కృప వివరించ నా త్రమా యేసయాయ?
నీతిమింతుల్ గుడారాల్లో
వినబడుచునిది రక్షణ సింగీత్ స్తనాదము
చ|| శృతి వుని పాటల్కు విలువలు ఉనిటెల
కృత్జఞత్ నిచాువు కృపలో నిలిపావు
కృింగిన వేళ్లో నన లేవనెతిున చిరునామా నీవెగా
||నీ కృప||
చ|| ప్రతి చరణము వెింట పల్లవి ఉనిటెల
ప్రతి క్షణమున నీవు పలుకరించావు
ప్రతికూల్మైన పరసథతుల్నిియు కనమరుగై పోయెనే
||నీ కృప||
చ|| అనభవ అనరాగ్ిం కల్కల్మునిటెల
నీ రాజయ నియమాల్లో నిలువనిచాువు
రాజ మారగములో నన నడుప్పచుని రారాజువు నీవెగా
||నీ కృప||
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141. మనసా నీ ప్రియుడు
ప|| మనసా! నీ ప్రియుడు యేస్త నీ పక్షమై నిలిచెనే
మహ్దానిందమే త్నతో జీవిత్ిం
ఓ మనసా ఇది నీకు తెలుసా!
చ|| దివయమైన సింగ్తుల్పనోి నీ ప్రియుడు వివరించగా
ఉత్ముహ్ ధవనల్తో ఊరేగితివే
ఉరుముల్ ధవనల్నీి క్షణికమైనవేగా
దిగులు చెిందకే ఓ మనసా!

||మనసా||

చ|| ఆశురయ కరయముల్పనోి నీ ప్రియుడు చేసయుిండగా
సింఘము ఎదుట నీవు సాక్షివైతివే
ఇహ్ లోక శ్రమల్నిి సవల్ుకల్మేగా
కల్వరమేల్నే ఓ మనసా!

||మనసా||

చ|| నిషుళ్ింకురాల్వు నీవని నీ ప్రియుడు నిన మెచెునే
కృపాతిశయముచే నీవు ఉల్లసించితివే
దుషుటల్ క్షేమము నీ కింట బడగా
మత్ురపడకే ఓ మనసా!

||మనసా||
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142. విజయ గీతము
ప|| విజయగీత్ము మనసార నేన పాడెద - నా
విజయముకై ప్రాణత్మయగ్ము చేసావు నీవు
ప్పనరుత్మధనడా! నీవే నా ఆలాపన నీకే నా ఆరాధన ||2||
చ|| ఉనిత్మైన నీ ఉపదేశము నా నిత్య జీవముకే
ప్పటము వేసతివే నీ రూపము చూడ నాలో
యేసయాయ నీ త్మరామనమే
నన నిలిపనది నీ ఉత్ుమైన సింఘములో

||విజయ||

చ|| ఒకని ఆయుషుష - ఆశీరావదము నీ వశమై ఉనివి
నీ సరహ్దుదల్లో నెమమది కలిగెన నాలో
యేసయాయ నీ సింకల్ుమే
మహిమైశవరయము నీ పరశుదుధల్లో చూపనవి

||విజయ||

చ|| నూత్న యెరూషల్పిం సీయోన నాకై నిరమించుచునాివు నీవు
ఈ నిరీక్షణయే రగులు చునిది నాలో
యేసయాయ నీ ఆధిపత్యమే
అరుత్ కలిగిించే నీ ప్రసని వదనమున ఆరాధిించ ||విజయ||
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143. సాగిపోదును
ప|| సాగిపోదున నా విశావసమునకు కరుయైన యేసయయతో
స్తళ్ళవుగా చికుులు పటెట పాపముల్న విడిచి
సాగిపోదున నా యేసయయతో
చ|| ఆత్మమయ బల్మున పిందుకొని
లౌకిక శకుుల్ నెదురింతున - ఇింక
దేవుని శకిు సింపనిత్తో ప్రాకరముల్న దాటెదన
నిశుయముగా శత్రుకోటలు నేన జయిించెదన

||సాగి||

చ|| నూత్నమైన మారగములో
తొట్రిల్లకుిండ నడిపించున - నవ
దేవుని కరుణా హ్సుము నా చేయి పట్టటకొని
నిశుయముగా మహిమలోనికి నని చేరుునే

||సాగి||

చ|| శ్రేషటమైన బహుమానముకై
సమరుణ కలిగి జీవిింతున - మర
దేవుని సనిిధి ప్రభావము నాపై ప్రసరించెన
నిశుయముగా మర శ్రేషుమైన సీయోనలో నిలుప్పన ||సాగి||
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144. త్రియేక దేవుడైన
ప|| త్రియేక దేవుడైన యెహోవాన
కరూబులు సెరాప్పలు నిత్యము ఆరాధిించుదురు
పరశుదుధడు అతి పరశుదుధడు అని
గాన ప్రతి గానములు చేయుచూ ఉిందున
చ|| నా శాపము బాపన రక్షణతో
నా రోగాల్ పరవము ముగిసెనే
వైదయ శాసరములు గ్రహిించలేని
ఆశురయముల్పనోి చేసనావే

||త్రియేక||

చ|| నా నిరీీవ క్రియల్న రూప్ప మాపన
పరశుదాదత్మలో ఫలిించెదనే
మేఘ మదనములు చేయలేని
దీవెన వరషము కురపించినావే

||త్రియేక||

చ|| నా సథతిని మారున స్తుతుల్తో
నా హ్ృదయము పింగిపరెలనే
జలాశయములు భరించలేని
జల్ప్రళ్యముల్న స్తుతి ఆపనే

||త్రియేక||
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145. ఆశ్రయదుర్గము నీవని
ప|| ఆశ్రయ దురగము నీవని
రక్షణ శృింగ్ము నీవేనని

||2||

నా దాగు చోట్ట నీవేనని
నా సమసుమున నీవు నీవేనని

||2||

చ|| నా మారగముల్నిిటిలో చీకటి అల్ముకొననివవక
నీ వెలుగుతో కపునావు - నీ తేజస్తుతో నిింపనావు
మరణాింధకరములో బింధిించబడిన నీ జనల్న
మహిమన ప్రసరింపజేస సేిహితులుగానే మలుచుకొనాివు
||ఆశ్రయ||
చ|| నీ ప్రభావ మహిమల్న నిత్యము ప్రకటిించగా
నీ ఆత్మతో నిింపనావు - నా ఆత్మకు త్ృపునిచాువు
కరువు కోరల్లో నలుగుచూ వుని నీ ప్రజల్కు
ఆకశ వాకిళ్ళళ తెరచి సింవృదిధగానే సింపదలిచాువు ||ఆశ్రయ||
చ|| నా విశావస ఓడన బదదలు కనివవక
నీ చేతిలో నిలిపనావు - నీ కౌగిలిలో దాచినావు
ప్రమాదప్ప అించుల్లో ఊగిసలాడు నీ ప్రియుల్న
జఞపుకి తెచుుకొని సజీవులుగానే దరకి చేరాువు
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||ఆశ్రయ||

146. వందనాలు వందనాలు
ప|| విందనాలు - విందనాలు
వరాలు పించే - నీ గుణ సింపనిత్కు
నీ త్మయగ్శీల్త్కు నీ వశమైతినే
అతికింక్షనీయుడానా యేసయాయ
చ|| ఇహ్లోక ధననిధుల్నిి శాశవత్ముకవని ఎరగితివే
ఆత్మమయ ఐశవరయము పిందుటకొరకే
ఉపదేశ క్రమమకటి మాకిచిుతివే

||విందనాలు||

చ|| యజమానడా నీ వైప్ప దాస్తడనై నా కనిల్పత్ుగా
యాజక వసరముల్తో నన అల్ింకరించి
నీ ఉనిత్ ప్పలుప్పన సథరపరచితివే

||విందనాలు||

చ|| ఆధయింత్ము లేని అమరత్వమే నీ సొింత్ము
నీ వారసత్వప్ప హ్కుుల్నిియు
నీ ఆజఞన నేరవేరుగా దయచేసతివే

||విందనాలు||
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147. మహాఘనుడవు
ప|| మహాఘనడవు మహోనితుడవు
పరశుదధసథల్ములోనే నివసించువాడవు
కృపాసత్య సింపూరణమై - మా మధయలో నివసించుట నాయయమా!
నన పరశుదధపరచుటే నీ ధరమమా!
చ|| వినయముగ్ల్ వారని త్గిన సమయములో హెచిుించువాడవని
నీవు వాడు పాత్రనై నేనిండుటకై నిలిచియుిందున పవిత్రత్తో
హ్ల్పలలూయ యేసయాయ నీకే స్తుత్రమయా

||మహా||

చ|| దీనమనస్తు గ్ల్వారకే సమృదిధగా కృపన దయచేయువాడవని
నీ సముఖములో సజీవసాక్షినై కపాడుకొిందున మెల్కువతో
హ్ల్పలలూయ యేసయాయ నీకే స్తుత్రమయా

||మహా||

చ|| శోధిింపబడువారకి మారగము చూపించి - త్పుించువాడవని
నా సలువమోయుచు నీ సలువ నీడన విశ్రమిింతున అింత్ము వరకు
హ్ల్పలలూయ యేసయాయ నీకే స్తుత్రమయా
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||మహా||

148. అదిగదిగో
ప|| అదిగ్దిగో పరలోకము నిండి దిగివచేు వధువు సింఘము
వరుని వల్ప పరపూరణ సిందరయమున ధరించుకొనిది
చ|| అలాా ఒమేగ్యైన - నా ప్రాణప్రియునికి
నిలువెల్ల నివేదిించి - మైమరతునే
నా యేస్తరాజుతో - ల్యము కని రాజయములో
ప్రవేశిింతునే - పరపూరణమైన పరశుదుధల్తో

||అదిగ్దిగో||

చ|| కళ్యయణ రాగాలు - ఆత్మమయ క్షేమాలు
త్ల్పోయుచూనే - పరవసింతునే
రాజాధిరాజుతో - సవపాిల్ సధములో
విహ్రింతునే - నిరమల్మైన వసరధ్యరనై

||అదిగ్దిగో||

చ|| జయిించినవాడై - సరావధికరయై
సింహాసనాసీనడై - నన చేరుుకొనన
సీయోన రాజుతో - రాత్రిలేని రాజయములో
ఆరాధిింతునే - వేవేల్ దూత్ల్ పరవారముతో
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||అదిగ్దిగో||

149. ల్లముమ త్తజర్లుెము
ప|| ల్పముమ తెజరలులము అని - నన ఉతేుజపరచిన నా యేసయాయ!
నినేి సమరించుకొనచు - నీ సాక్షిగా ప్రకశిించు
రాజాధిరాజువని ప్రభువుల్ ప్రభువని నిన వేనోళ్ళ ప్రకటిించెద!
చ|| ఉనిత్ పలుప్పన నిరలక్షయపరచక నీతో నడుచుటే నా భాగ్యము
శాశవత్ ప్రేమతో నన ప్రేమిించి నీ కృప చూపతివి
ఇదియే భాగ్యము - ఇదియే భాగ్యము - ఇదియే నా భాగ్యము
||ల్పముమ||
చ|| శ్రమల్లో నేన ఇింత్వరకు నీతో నిలుచుటే నా ధనయత్
జీవకిరీటమునే పిందుటకే - నన చేరదీసతివి
ఇదియే ధనయత్ - ఇదియే ధనయత్ - ఇదియే నా ధనయత్
||ల్పముమ||
చ|| తేజోవాస్తల్ సావసథయము నేన అనభవిించుటే నా దరశనము
తేజోమయమైన షాలేము నగ్రులో - నిత్యము నిన చూచి త్రింతునే
ఇదియే దరశనము - ఇదియే దరశనము - ఇదియే నా దరశనము
||ల్పముమ||
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150. పాడనా!
ప|| పాడనా! మౌనముగానే స్తుతి కీరున
చూడనా! ఊరకనే నిలిచి - నీ పరాక్రమ కరయములు
యేసయాయ! నీతో సహ్జీవనము - నా ఆశలు త్మరు త్ృపుపరచెనే
చ|| ప్రతి ఉదయమున నీ కృపలో నేన ఉల్లసింతునే
నీ రకుభిషేకము కడిగెనే - ప్రాణాత్మ శరీరమున
నా విమోచన గానము నీవే - నా రక్షణ శృింగ్ము నీవే
||పాడనా||
చ|| దీరఘశాింత్ము నీ కడిని మోయుచు నేరుుకొిందునే
నీ ప్రశాింత్ పవనాలు అణచెనే - నా వాయమోహ్ప్ప పింగుల్నిియు
నా ఓదారుు నిధివి నీవే - నా ఆనింద క్షేత్రము నీవే
||పాడనా||
చ|| నీ ఆల్యమై నీ మహిమన నేన కప్పుకొింటినే
నీ తైలాభిషేకము నిిండెనే - నా అింత్రింగ్మింత్యున
నా మానసవీణవు నీవే - నా ఆరాధన పల్లకి నీవే
||పాడనా||
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151. స్తుతి గానమే పాడనా
ప|| స్తుతి గానమే పాడనా! జయగీత్మే పాడనా
నా ఆధ్యరమైయుని యేసయాయ నీకు
కృత్జుఞడనై - జీవిత్మింత్యు సాక్షినై యుిందున!
చ|| నమమదగినవి నీ నాయయవిధులు
మేలిమి బింగారు కింటే - ఎింతో కోరదగినవి
నీ ధరామసనము - నా హ్ృదయములో
సాథపించబడియునిది - పరశుదాదతుమనిచే

||స్తుతి||

చ|| శ్రేషటమైనవి నీవిచుు వరములు
లౌకికజాఞనము కింటే - ఎింతో ఉపయుకుమైనవి
నీ శ్రేషటమైన - పరచరయల్కై
కృపావరముల్తో నన - అల్ింకరించితివే

||స్తుతి||

చ|| నూత్నమైనది నీ జీవమారగము
విశాల్ మారగము కింటే ఎింతో ఆశిింపదగినది
నీ సింహాసనము - నన చేరుుటకై
నాతో నీవుింటివే - నా గుర నీవైతివే
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||స్తుతి||

152. శాశ్వతమైనది నీతో నాకునన
ప|| శాశవత్మైనది నీతో నాకుని అనబింధము
మరువలేనిది నాపై నీకుని అనరాగ్ము
యేసయాయ! నీ నామసమరణయే - నా శావసనిశావసలాయెనే
చ|| సింధ్యయరాగ్ము వినిపించినావు
నా హ్ృదయవీణన సవరించినావు
నా చీకటి బ్రతుకున వెలిగిించినావు
నా నోట మృదువైన మాటలు - పలికిించినావు
||శాశవత్||
చ|| నా విలాపరాగాలు నీవు వినాివు
వేకువ చుకువై దరశించినావు
అపవాది ఉరుల్ నిండి విడిపించినావు
శత్రువుల్న మిత్రులుగా - మారుయునాివు ||శాశవత్||
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153. అడగక మునుపే
ప|| అడగ్క మునపే నా అకురల్నిియు ఎరగిన వాడవు
అడిగిన వాటికింటే అత్యధికముగా చేయుచునాివు
యేసయాయ నీ కృప పిందుటకు నాలో ఏమునిదని?
చ|| నాకు సహాయము చేయుటకై - నీ దక్షిణ హ్సుము చాపతివే
సత్య సాక్షిగా నేనిండుటకై - ఉపకరముల్పనోి చేసతివే
హ్ల్పలలూయ - ఉపకరముల్పనోి చేసతివే

||అడగ్క||

చ|| నాకు దీరాగయువునిచుుటకే - నీ హితోపదేశము పింపతివే
నిత్యజీవము నేపిందుటకు - ప్పనరుత్మధనము నిందితివే
హ్ల్పలలూయ - ప్పనరుత్మధనము నిందితివే

||అడగ్క||

చ|| నాకు ఐశవరయమునిచుుటకే - నీ మహిమైశవరయము విడిచితివే
మహిమలో నీతో నేనిండుటకే - మహిమాత్మతో నని నిింపతివే
హ్ల్పలలూయ - మహిమాత్మతో నని నిింపతివే
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||అడగ్క||

154. సరావధికర్వి
ప|| సరావధికరవి సరవజుఞడవు సింపూరణ సత్య సవరూపవి నీవు
దివిలోనని ఆనిందమున ధరణిలో నేన అనభవిింప
మహిమాత్మతో నన నిింపతివా
చ|| అతిస్తిందరుడా నా స్తుతి సదయుడ
కోటి సూరయ కింతులైనా నీతో సమమగునా
ఎనలేనే నీ ఘన కరయములు త్ల్చి
స్తుతిించుచు నిన నే మహిమపరతున

||సరావధి||

చ|| బల్శౌరయముగ్ల్ నా యేసయాయ
శత్కోటి సైనయములైనా నీకు సాటి అగుదురా
మారవే నీ సాహ్సకరయములు యెనిడు
ధైరయముగా నిన వెింబడిింతున

||సరావధి||

చ|| సరవజగ్ద్రక్షకుడా - లోక రాజయ పాల్క
భూరాజుల్పవవరనైన నీతో పోల్ుగ్ల్నా
బల్మైన నీ రాజయసాథపనకై నిలిచి
నిరీక్షణతో నే సాగిపోదున
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||సరావధి||

155. నా స్తుతులపైన
ప|| నా స్తుతుల్పైన నివసించువాడా - నా అింత్రింగికుడా యేసయాయ
నీవు నా పక్షమై యునాివు గ్నకే - జయమే జయమే ఎల్లవేళ్ జయమే
చ|| నని నిరమించిన రీతి త్ల్చగ్ ఎింతో ఆశురయమే
అవి నా ఊహ్కే విింతైనది
ఎరుపకిున శత్రువుల్ చూప్పనిండి త్పుించి ఎనలేని
ప్రేమన నాపై కురపించావు

||నా||

చ|| ద్రాక్షవలిల అయిన నీలోనే - బహుగా వేరుపారగా
నీతో మధురమైన ఫల్ములియయనా
ఉనిత్సథల్ముల్పై నాకు సాథనమిచిుతివి
విజయుడా నీ కృపచాలున నా జీవిత్మన
||నా||
చ|| నీతో యాత్రచేయు మారగములు - ఎింతో రమయమైనవి
అవి నాకింతో ప్రియమైనవి
నీ మహిమన కొనియాడు పరశుదుధల్తో నిలిచి
పదిత్ింతుల్ సత్మరతో నినేి కీరుించెద
||నా||
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156. ప్రభువా నీ కలువర్
ప|| ప్రభువా నీ కలువర త్మయగ్ము చూపనే నీ పరపూరణత్న
నాలో సతిియలు ప్రారింభిించిన ఆలాా ఒమెగ్వు నీవైతివే
చ|| నీ రక్షణయే ప్రాకరముల్ని
ప్రఖాయతియే నాకు గుమమముల్ని తెలిప
లోకములో నిండి నన వేరు చేసనది నీ దయా సింకల్ుమే
||ప్రభువా||
చ|| జీవప్ప వెలుగుగా నన మారుుటకే
పరశుదాధత్మన నాకోసగితివే
శాశవత్ రాజయముకై నన నియమిించినది నీ అనాది సింకల్ుమే
||ప్రభువా||
చ|| సింపూరుణనిగా నన మారుుటకే
శ్రమల్లో నీ కృప నిిండుగ్ నిచిుతివే
పరపూరణ శాింతితో నన కచుటయే నీ నిత్య సింకల్ుమే
||ప్రభువా||
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157. దేవా నా ఆర్ు
ప|| దేవా నా ఆరుధవని వినవా
నేనేల్ దూరమైతిని - కృప చూపవా నీ దరకి చేరుుకొనవా
చ|| గాలివాన హోరులో - గ్మయమెటో కనరాక
గురయైన నినచేర - పరత్పించుచునాిన
ఆదరణయైనన - ఆరోగ్యమైనన - ఆనిందమైనన నీవేగ్దా
||దేవా||
చ|| అింత్రింగ్ సమరములో - ఆశల్పనోి విఫల్ము కగ్
శరణుకోర నినచేర - త్ల్లడిలులచునాిన
ఆధ్యరమైనన - ఆశ్రయమైనన - ఆరాధనైనన నీవేగ్దా
||దేవా||
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158. ఆశ్రయదుర్గమా
ప|| ఆశ్రయదురగమా నా యేసయాయ
నవ జీవన మారగమున నని నడిపించుమా!
ఊహిించలేనే - నీ కృపలేని క్షణమున
కోపించుచునే వాత్ుల్యము నాపై చూపనావే
చ|| లోకమరాయదలు మమకరాలు గ్తిించి పోవునే
ఆత్మమయుల్తో అక్షయఅనబింధిం అనగ్రహిించితివే
అిందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల్ స్తుత్రాింజలి

||ఆశ్రయ||

చ|| నాతొ నీవు చేసన నిబింధనల్నిియు నెరవేరుుచుింటివే
నీతో చేసన త్మరామనములు సథరపరచితివే
అిందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల్ స్తుత్రాింజలి

||ఆశ్రయ||

చ|| పరవాసనైతిని వాగాదనముల్కు వారసత్వమునిన
నీ శిక్షణలో అణకువతోనే నీ కృపపిందెద
అిందుకే ఈ స్తుతి ఘన మహిమల్ స్తుత్రాింజలి

||ఆశ్రయ||

చ|| నిత్యనివాసనై నీ ముఖము చూచుచు పరవసించెదనే
ఈ నిరీక్షణయే ఉతేుజము నాలో కలిగిించుచునిది
స్తుతిఘన మహిమలు నీకే చెలులన నా యేసయాయ
హ్లేలలూయా - హ్లేలలూయా - హ్లేలలూయా!
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||ఆశ్రయ||

159. సర్వలోక నివాస్తలారా
ప|| సరవలోక నివాస్తలారా - సరావధికరని కీరుించెదము రారిండి
యెహోవా ఏతెించెన - త్న పరశుదధ ఆల్యములో
మన సింతోషము - పరపూరణము చేయు
శాింతి సదనములో నివసింతుము
ప|| కరుణా కటాక్షము పాపవిమోచన
యేసయయలోనే ఉనివి
విలువైన రక్షణ అల్ింకరముతో
దేదీపయమానమై ప్రకశిించెదము

||సరవలోక||

చ|| ఘనత్మ ప్రభావము విజాఞన సింపదలు
మన దేవుని సనిిధిలో ఉనివి
పరశుదధమైన అల్ింకరముతో
కృత్జఞత్ స్తుతుల్తో ప్రవేశిించెదము

||సరవలోక||

చ|| సమృదిధ జీవము సమైకయ స్తనాదము
జేయషుుల్ సింఘములో ఉనివి
మృదువైన అక్షయ అల్ింకరముతో
సదభకిుతో సాగిపోదము

||సరవలోక||
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160. సర్వయుగములలో
ప|| సరవయుగ్ముల్లో సజీవుడవు
సరపోల్ుగ్ల్నా నీ సామరధయమున
కొనియాడా దగినది నీ దివయతేజిం
నా ధ్యయనిం - నా ప్రాణిం - నీవే యేసయాయ
చ|| ప్రేమతో ప్రాణమున అరుించినావు
శ్రమల్ సింకళ్ళతళన శత్రువున కరుణిించువాడవు నీవే
శూరులు నీ యెదుట వీరులు కరెనిడు
జగ్తిని జయిించిన జయశీలుడా

||సరవ||

చ|| స్తుతుల్తో దురగము సాథపించువాడవు
శృింగ్ధవనల్తో సైనయము నడిపించువాడవు నీవే
నీయిందు ధైరయమున నే పిందుకొనెదన
మరణము గెలిచిన బహుధీరుడా

||సరవ||

చ|| కృపల్తో రాజయమున సథరపరచు నీవు
బహుత్రముల్కు శోభాతిశయముగా జేసతివి నని
నెమమది కలిగిించే నీ బాహుబల్ముతో
శత్రువునణచిన బహుశూరుడా

||సరవ||
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161. రాజాధి రాజ
ప|| రాజాధిరాజ రావికోటి తేజ
రమణీయ సామ్రాజయ పరపాల్క
విడువని కృప నాలో సాథపించెనే
సీయోనలో నని స్తుతుల్ సింహాసనమున
చ|| వరణనకిందని పరపూరణమైన - నీ
మహిమసవరూపమున నాకొరకే త్మయగ్ము చేస
కృపాసత్యముల్తో కపాడుచునాివు
దినమెల్ల నీ కీరు మహిమల్న నేన ప్రకటిించెద

||రాజా||

చ|| ఊహ్ల్కిందని ఉనిత్మైన - నీ
ఉదేదశయముల్న నాయెడల్ సఫల్ పరచి
ఊరేగిించుచునాివు విజయోత్ువముతో
యేసయయ నీకని తోడెవవరు లేరు ఈ ధరణిలో

||రాజా||

చ|| మకుటము ధరించిన మహారాజువై - నీ
సభాగ్యమున నాకొరకే సదధపరచితివి
నీ పరశుదధమైన మారగములో నడిచి
నీ సాక్షినై కింక్షతో పాడెద స్తుత్ర సింకీరునలే
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||రాజా||

162. షార్వను వనములో
ప|| షారోన వనములో పూసన ప్పషుమై
లోయల్లో ప్పటిటన వలీల పదమమునై
నీ ప్రేమాతిశయమునే నిత్యము కీరుించుచు
ఆనిందమయమై ననేి మరచితిని
చ|| స్తకుమారమైన వదనము నీది
సుటికమువల్ప చల్లనైన హ్ృదయము నీది
మధురమైన నీ మాటల్ సవవడి వినగా
నిని చూడ ఆశల్పనోి మనస్త నిిండెనే
ప్రభువా నిని చేరనా

||షారోన||

చ|| సరోవనిత్మైన రాజయము నీది
సొగ్సైన సింబరాల్ నగ్రము నీది
నాయయమైన నీ పాల్న విధులు చూడగా
నిని చేర జనసింద్రము ఆశ చెిందునే
ప్రభువా నిని మరతునా

||షారోన||

చ|| సాత్మవకమైన పరచరయలు నీవి
సూరయకింతి మయమైన వరములు నీవి
పరమళ్ళించు ప్పషుమునై నిని చూపనా
ప్రీతి పాత్రనై భువిలో నినేి చాటనా
ప్రభువా కృపతో నిింప్పమా

||షారోన||

169
Whatsapp: 8688616582

163. ఆతమ పర్శుదాధతుమడా
ప|| ఆత్మ పరశుదాదతుమడా - నాలో నివసించుము
జీవిింపజేసే సత్యసవరూప్పడా - నీతో నడిపించుము
నా ప్రాణ ఆత్మ శరీరమున
యేసయయ రాకకై సదధపరచుము
చ|| నిరీీవమైన నా జీవిత్ములో - నిరీక్షణ కలిగిించితివి
ల్పకిుింపశకయముగాని - సైనయములో నన నిలిపతివి
నాలో నివసించుము - నీతో నడిపించుము

||ఆత్మ||

చ|| పింతెకోస్తు దినమిందున - బల్ముగ్ దిగివచిుతివి
అనయభాషలు మాటాలడుటకు - వాక్ శకిు నసగితివి
నాలో నివసించుము - నీతో నడిపించుము

||ఆత్మ||

చ|| ప్రియునికి కలిగిన సింపూరణత్లు - నా యిందు ఏరురచుటకే
ఆరోగ్యకరమైన ఉపదేశములో - కృపతో సథరపరచితివి
నాలో నివసించుము - నీతో నడిపించుము
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||ఆత్మ||

164. నాలోన అణువణున
ప|| నాలోన అణువణువున నీవని
నీలోన నని దాచినది శాశవత్మైన కృపయేనని
యేసయాయ నీ అప్పరూపమైన
ప్రతిరూపమునై ఆరాధిించెదన
చ|| అరుణోదయ దరశనమిచిు
ఆవేదనలు తొల్గిించితివి
అమృత్జలులలు కురపించే - ఆనిందగానాలు పాడుచునే
కలిగియుిందునే - నీ దైవత్వమే

||నాలోన||

చ|| ఇమామనయేలుగా తోడైయుిండి
ఇింపైన నైవేదయముగ్ మారుతివి
ఈ పరచరయలో నేన - వాగాధనఫల్ములు పిందుకొని
ధరించుకుిందునే - నీ దీనత్వమే

||నాలోన||

చ|| వివేక హ్ృదయము అనగ్రహిించి
విజయపథములో నడిపించెదవు
వినయ భయభకిుతో నేన - నిశుల్ రాజయము పిందుటకు
సమరించుకొిందునే - నీ అమరత్వమే
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||నాలోన||

165. యేసయాా నను కోరుకునన
ప|| యేసయాయ! నన కోరుకుని నిజసేిహితుడా
నీ యౌవవన రకుము కరు - నీ ప్రేమ ప్రపించములో చేరునావు
నిన వీడి జీవిింప నా త్రమా!
నిన ఆరాధిింప నా బల్మా!!
మది మిందిరాన కొలువైనా నా వరమా!!!
చ|| నా పూరణ హ్ృదయముతో నిన వెదకితిని
నీ ఆజఞల్న విడచి నని తిరుగ్నియయకుము
ధైరయమునిచేు - నీ వాకయముతో
నీ బల్మున పింది - దుషుటని ఎదురింతున

||యేసయాయ||

చ|| నా గుర గ్మయమైన నిన చేరుటకు
ఈ లోక నటనలు చూచి - నని మురసపోనివవకు
పిందబోవు - బహుమానముకై
నా సలువన మోయుచు - నిన వెింబడిించెదన ||యేసయాయ||
చ|| నీ సింపూరణ సమరుణయే లోక కళ్యయణము
నీ శకిు సింపనిత్లే - ఇల్ ముకిు ప్రసనిత్లు
మహ్నీయమైన - నీ పవిత్రత్న
నా జీవిత్మింత్యు ఘనముగ్ ప్రకటిింతున
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||యేసయాయ||

166. సదుగణ శీలుడా
ప|| సదుగణ శీలుడా నీవే పూజుయడవు
స్తుతి ఆరాధనకు నీవే యోగుయడవు
సత్య ప్రమాణముతో శాశవత్ కృపనిచిు
నీ ప్రియుని సావసథయము నాకిచిుతివి
యేసయాయ నీ సింకల్ుమే ఇది నాపై నీకుని అనరాగ్మే
చ|| సలువ స్తనాదమున నా శ్రమ దినమున
మధుర గీతికగ్ మదిలో వినిపించి
సలువలో దాగిన సరవసింపదలిచిు
కింతిమయముగ్ కనపరచితివే నీ ఆత్మ శకిుతో

||సదుగణ||

చ|| నా తోడు నీడవై మరప్పరాని
మహోప కరయములు నాకై చేస
చీకటి దాచిన - వేకువగా మారు
బల్మైన జనముగ్ నిరాదరించితివి నీ కీరు కొరకే

||సదుగణ||

చ|| నా మించి కపరవై మమత్మ సమత్లు
మనోహ్ర సథల్ముల్లో నాకనగ్రహిించి
మారా దాచిన మధురము నాకిచిు
నడిపించుచునాివు స్తరక్షిత్ముగ్ నని ఆదయింత్మై ||సదుగణ||
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167. అనురాగాలు
ప|| అనరాగాలు కురపించే నీ ప్రేమ త్ల్చి
అరుదైన రాగాల్నే సవరపరచి
ఆనిందగానాలే సపుసవరాలుగా నేపాడనా
యేసయాయ నా హ్ృదయసీమన ఏలుమయా
నీ దివయ సనిిధి చాలునయా
చ|| నీజాఞన ఆత్మయే వికసింపజేసెన నని
సరవ సత్యములో నేనడచుటకు
మరప్పరాని మనజాశల్న విడచి
మనసారకొనియాడి జీవిించెద ఇక నీకోసమే

||అన||

చ|| అప్పరూపదరశనమే బల్పరచుచునిది నని
వెనదిరగి చూడక పోరాడుటకు
ఆశురయకరమైన నీ కృపపింది
కడవరకు నీ కడి నేమోయుట నా తుది నిరణయమే

||అన||

చ|| నీనీతి నియమములే నడిపించుచునివి నని
సవరణకింతిమయమైన నగ్రము కొరకు
అమూల్యమైన విశావసము పింది
అనక్షణము నినిత్ల్చి హ్రషించెనే నాలో నా ప్రాణమే ||అన||
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168. సాత్వవకుడా
ప|| సాత్మవకుడా దీనల్న కరుణిించే నా యేసయాయ
సమమతి కలిగిన మనస్తుతో నిమమళ్ముగ్ నేన బ్రతుకుటకు
సమృదిధయైన కృపతో నిింప్పము
నిత్యము నీ సనిిధిలో నని నిలుప్పము
చ|| ఈరాషయ దేవషాల్తో పాడైన ప్పడమిపై
నిలువనీడకరువై శిలువపై ఒింటరయాయవు
అల్ు కల్ శ్రమల్కే అల్సన నాహ్ృదయములో
సహ్నము కలిగిించి నడుప్పము నన తుదివరకు

||సాత్మవ||

చ|| కల్త్ల్ కరటాల్లో నా తోడుగ్ నిలిచావు
ఉపుింగిన సింద్రమే నిమమళ్మై మౌనమూనిింది
గుిండెలో నిిండిన స్తుతినిందే పూజుయడా
మమకరప్ప గుడిలో నినేి కొలిచెదనయాయ
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||సాత్మవ||

169. నిండు మనస్తాతో
ప|| నిిండుమనస్తుతో నినెి ఆరాధిించుట నీ సింకల్ుిం
మేలుచేయు నీ వల్పనే బల్మిందుట నా భాగ్యిం
మనోహ్రమే నిని స్తుతిించుట
మాధురయమే నీ కృప ధ్యయనిించుట
చ|| నీ పరాక్రమ కరయములు ఎనెినోి అనభవిించాన
దివారాత్రులు నని కయుటకు నాకు కేడెమై నిలిచావు
అిందుకో నా దీన స్తుతిపాత్రన సరవశకుుడా నా యేసయాయ ||నిిండు||
చ|| నీ కృపలోనే నిలుచుటకు నేనక వరమున అడిగితిని
నా మనవులు మానక అింగీకరించి దీవెన దావరము తెరచితివి
నీ కోసమే నా స్తుతుల్ హ్ృదయారుణ ఆరాధుయడా నా యేసయాయ
||నిిండు||
చ|| సరవసృషిట సిందరయమింత్యు నీ కీరునే ప్రకటిించుచుిండగా
వేలాది దూత్ల్ సైనయములు నీ మహిమన కొనియాడుచుిండగా
నా స్తుతి సింహాసనమునే కోరతివి పరశుదుధడా నా యేసయాయ
||నిిండు||
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170. నీ బాహు బలము
ప|| నీ బాహు బల్ము ఎనిడైన దూరమాయెనా?
నిత్య జీవమిచుు నీదు వాకుు ఎప్పుడైనా మూగ్బోయెనా?
నిరమల్ హ్ృదయుడా నా దీపము వెలిగిించితివి
యేసయాయ అపారమైనది నాపై నీకుని అతుయనిత్ ప్రేమ
చ|| ఇింత్ గొపు రక్షణ కోటలో నన నిలిపతివి
దహిించు అగిిగా నిలిచి విరోధిబాణముల్న త్పుించితివి
అవమానిించిన వారే అభిమానమున పించగా
ఆనింద సింకేత్మే ఈరక్షణ గీత్ిం

||నీ బాహు||

చ|| సారవింత్మైన తోటలో నన నాటితివి
సరావధికరగా తోడై రోగ్ మరణభీతినే తొల్గిించితివి
చీకటి కమిమన మబుబలే కురసెన దీవన వరషమై
ఇింత్ గొపు కృపన గూరు ఏమని వివరింతున

||నీ బాహు||

చ|| విశావస వీరుల్ జాడలో నన నడిపించుచూ
ప్పటమువేసయునాివు సింపూరణ పరశుదధత్ నేపిందుటకు
శ్రమనిందిన యేిండల కొల్ది సమృదిధని నాకిచెుదవు
గొపు సాక్షి సింఘమై శిలువన ప్రకటిింతున
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||నీ బాహు||

171. ఆరాాటముతో
ప|| ఆరాభటముతో ప్రధ్యన దూత్ శబదముతో దేవుని బూరతో
మహిమలో ప్రభువు త్న సావసథయముకై త్వరగా రానై యునాిడు
చ|| అరుదెించెన నవవసింత్ము చిగురించుచునిది అింజూరము
అనకొనని ఘడియలో ప్రత్యక్షమగున మేఘాల్పై మన ప్రియుడు
ఒపకకలిగి ఆత్మ ఫల్మున ఫలిించెదము ప్రభు కొరకే ||ఆరాభ||
చ|| పరశుదధత్లో సింపూరుణల్మై ప్రభువు వల్ప మారుునిందెదము
సూరయచింద్రులు అకురలేని సీయోన నగ్రమునిందు
గొర్రెపల్ల దీపకింతిలో ప్రకశిించెదము

||ఆరాభ||

చ|| వధువుసింఘముగ్ ప్రభువుతో కలిస నిత్యమ నివాసముిండెదము
ఆహా ఎింతో సొగ్సైన వైభవమైన పనెిిండు గుమమముల్ నగ్రములో
యుగ్యుగాలు మన ప్రాణప్రియునితో లీనమైపోదుము
||ఆరాభ||
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172. అలాా ఒమేగయైన
ప|| అలాాఒమేగ్యైన మహిమానివతుడా
అదివత్మయ సత్యవింతుడా నిరింత్రిం స్తుత్రారుుడా
రాత్రిలో కింతి కిరణమా! పగ్టిలో కృపానిల్యమా!
ముదిమివరకు ననాిదరించే సత్యవాకయమా
నాతో సేిహ్మై నా సఖయమై నన నడిపించే నా యేసయాయ
చ|| కనికరపూరుణడా! నీ కృప బాహుళ్యమే
ఉనిత్ముగ్ నిన ఆరాధిించుటకు
అనక్షణమున నీ ముఖకింతిలో నిలిప
నూత్న వసింత్ములో చేరెున
జీవిించెద నీకొరకే - హ్రషించెద నీలోనే

||అలాా||

చ|| తేజోమయుడా! నీ దివయ సింకల్ుమే
ఆశురయకరమైన వెలుగులో నడుప్పటకు
ఆశనిరాశల్ వల్యాలు త్పుించి
అగిి జావల్గ్ నన చేసెన
నా స్తుతి కీరున నీవే - నా స్తుతి ఆరాధన నీకే

||అలాా||

చ|| నిజ సేిహితుడా! నీ సేిహ్ మాధురయమే
శుభసూచనగా నన నిలుప్పటకు
అింతులేని అగాధ్యలు దాటిించి
అిందని శిఖరాలు ఎకిుించెన
నా చెలిమి నీతోనే - నా కలిమి నీలోనే

||అలాా||
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173. దయగల హృదయుడవు
ప|| దయగ్ల్ హ్ృదయుడవు నీ సావసథయమున ఎనిడు ఎడబాయవు
ఎడారలో ఊటల్న జల్రాస్తల్లో త్రోవలు ఏరురచువాడవు
సరవలోకము నీకు నమసురించి నిని కొనియాడున
చ|| సత్యసవరూప నీ దివయ వాకయమే నాకు జీవమారగము
సారము వెదజలుల నీ జాడలే నాకు జీవన గ్మనము
శ్రేషటమైన ఉపదేశముతో - జీవము గ్లిగిన సింఘములో
నిింప్పచునాివు దీవెనల్తో నన - నడుప్పచునాివు సమృదిధతో
చ|| పరశుదుధడా నీ దివయ యోచనలే నాకు ఎింతో ఉత్ుమము
పరశుదుధల్ సహ్వాసమే నాకు క్షేమాధ్యరము
విసావసమిందు నిల్కడగా - నీ రాకడ వరకు మెల్కువగా
విస్తగ్క నిత్యము ప్రారధింతున - నిన నిశుల్మైన నిరీక్షణతో
చ|| పరపూరుణడా నీ దివయ చిత్ుమే నాకు జీవాహారము
పరవాసగా జీవిించుటే నాకు నిత్య సింతోషము
ఆశ్రయమైనది నీ నామమే - సజీవమైనది నీ త్మయగ్మే
ఆరాధిింతున నా యేసయాయ - నిత్యము కీరుించి ఘనపరతున

180
Whatsapp: 8688616582

174. సృష్టి కర్ువైన
ప|| సృషిటకరువైన యెహోవా
నీ చేతి పనియైన నాపై ఎిందుకిింత్ ప్రేమ
మింటికి రూపమిచిునావు - మహిమలో సాథనమిచిునావు
నాలో నిని చూశావు - నీలో నని దాచావు
నిసావరధమైన నీ ప్రేమ - మరణము కింటే బల్మైనది నీ ప్రేమ
చ|| ఏ కింతి లేని నిశీధిలో - ఏ తోడులేని విషాదప్ప వీధుల్లో
ఎనోి అపాయప్ప అించుల్లో - ననాిధరించిన నా కనిత్ిండ్రివి
యేసయాయ నన అనాధగ్ విడువక
నీలాింజనముల్తో నాకు ప్పనాదులు వేసతివే
చ|| నిసాురమైన నా జీవిత్ములో- నిట్టటరుులే నని దినమెల్ల వేధిించగా
నశిించిపోతుని నని వెదికి వచిు - ననాికరషించిన ప్రేమ మూరువి
యేసయాయ నన కృపతో బల్పరచి
ఉలాలస వసరముల్న నాకు ధరింపచేసతివి
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175. వేలుపలలో బహు ఘనుడా
ప|| వేలుుల్లో బహుఘనడా - యేసయాయ
నిన సేవిించు వారని - ఘనపరతువు
నిన ప్రేమిించు వారకి సమసుము - సమకూరు జరగిింతువు
నీయిందు భయభకిు గ్ల్ వారకి - శాశవత్ కృప నిచెుదవు
చ|| స్తిందరుడైన యోసేప్పన - అింధకర బిందువరాగల్లో
పవిత్రునిగ్ నిలిపావు - ఫలిించెడి కొమమగ్ చేసావు
మెరుగుపటిట నన దాచావు - నీ అముమల్ పదిలో
ఘనవిజయము నిచుుటకొరకే - త్గిన సమయములో
చ|| ఉత్ుముడైన దావీదున - ఇరుకులేని విశాల్ సథల్ములో
ఉనిత్ కృపతో నిింపావు - ఊహిించని సథతిలో నిలిపావు
విలువపటిట నన కొనాివు - నీ అమూల్యమైన రకుముతో
నిత్య జీవమునిచుుట కొరకు - మహిమ రాజయములో
చ|| పామరుడైన సీమోనన - కొల్త్లేని ఆత్మమభిషేకముతో
అజాఞనము తొల్గిించావు - విజాఞన సింపదనిచాువు
పేరుపటిట నన పలిచావు - నిన పోలినడచుటకు
చెపు శకయముకని ప్రహ్రషముతో - నిన స్తుతిించెదన
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176. జీవించుచుననది
ప|| జీవిించుచునిది నేన కదు
క్రీస్తుతో నేన సలువ వేయబడినాన
క్రీసేు నాలో జీవిించుచునాిడు
చ|| నేన నా సొతుు కనే కన
క్రయధనముతో క్రీస్తు కొనాిడు నని
నా చిత్ుమెనిడు నాలో నెరవేరలేదు
యేసయాయ చిత్ుమేనాలో నెరవేరుచునిది
చ|| యుదధము నాది కనేకదు
యుదధము యేసయయదే నా పక్షమున
జయమసలే నాది కనే కదు
యేసయయ నా పక్షమున జయమిచిునాడు
చ|| లోకమునాది కనేకదు
యాత్రికుడన పరదేశిని
నాకు నివాసము లేనేలేదు
యేసయయ నివాసము నాకిచిునాడు
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177. నీతి నాాయములు జర్గించు
ప|| నీతి నాయయములు జరగిించు నా యేసయాయ
నిత్య జీవారధమైన నీ శాసనములు
వృదిధ చేసతివి పరశుదధ జనముగ్ నీ ప్రియమైన సావసథయమున
రదుద చేసతివి ప్రతివాది త్ింత్రముల్న నీ రాజదిండముతో
చ|| ప్రతి వాగాదనము నా కొరకేనని
ప్రతి సథల్మిందు నా తోడై కపాడుచునాివు నీవు
నిత్యమైన కృపతో నన బల్పరచి
ఘనత్న దీరాఘయువున దయ చేయువాడవు
చ|| పరమళ్ వాసనగ్ నేనిండుటకు
పరశుదధ తైల్ముతో ననిభిషేకిించియునాివు నీవు
ప్రగ్తి పథములో నన నడిపించి
ప్రఖాయతిని మించి పేరున కలిగిించువాడవు
చ|| నిత్య సయోనలో నీతో నిలుచుటకు
నిత్య నిబింధనన నాతొ సథరపరచుచునాివు నీవు
మహిమగ్లిగిన పాత్రగ్ ఉిండుటకు
ప్రజఞ వివేకముల్తో నన నిింప్పవాడవు
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