
WORSHIP SONGS



1. Ae Paapamerugani 
2. Aha Aanadhame maha Aanadhame
3. Andaala Taara
4. Anni Naamamula Kanna
5. Aparaadhini Yaesayya 
6. Bless the Lord oh my soul
7. Devude Naakaashrayambu
8. Devuni Sthuthiyinchudi
9. Dootha pata padudi
10. E Thegulu Nee Gudaramun
11. Enduko Nanninthaga Neevu 
12. Entho Vintha Yentho Chintha
13. Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham
14. Hallelujah Sthuthi Mahima
15. Halleluyah Halleluyah
16. Hosanna Hosanna Mahonnatudu
17. In Christ alone
18. Jai Jai Jai Yessaiah 
19. Kreesthu Puttenu Pashula Paakalo 
20. Lechinadayya
21. Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu 
22. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
23. Nee Chethitho Nannu Pattuko
24. Nee Rakthame Nee Rakthame
25. Neevu Chesina Upakaaramulaku 
26. Neevunte Naku Chalu Yesayya
27. Parama Jeevamu Naaku Nivva
28. Sthothram Chellinthumu
29. Wonderful, merciful Savior
30. Yese Naa Parihari
31. Yesu Swaami Neeku Nenu



Chorus
Ae Paapamerugani Yo Paavana Moorthy Paapa Vimochakundaa
Naa Paali Daivamaa Naa Paapamula Kora Kee Paatlu Nondi-
naavaa (2)

Verse1
Mullatho Kireeta – malli Nee Shiramupai – Jallaatamuna Moththi-
raa
Mulla Potlaku Shiramu – Thalladillaga Somma – sillipothiva Rak-
shakaa (2) ||Ae Paapa||

Verse2
Kaluvari Giri Danuka – Siluva Moyaleka – Kalavaramu Nondi-
naavaa
Siluva Neetho Moya – Thuluvalu Verokani – Thodugaa Nichchi-
naaraa (2) ||Ae Paapa||

Verse3
Chedugu Yoodulu Bettu – Padaraani Paatlaku – Sudivadi Nadachi-
naavaa
Kadaku Kalvari Giri – Kada Kegi Silvanu – Grakkuna Dinchi-
naavaa (2)  ||Ae Paapa||

Verse4
Aa Kaala Karmulu – Bheekarambuga Ninnu – Aa Koyyapai 
Nunchiraa
Nee Kaalu Sethulu – Aa Koyyake Soodi – Mekulatho Gruchchi-
naaraa (2) ||Ae Paapa||

Chorus
ఏ పాపమెరుగని యో పావన మూర్తి పాప విమోచకుండా
నా పాలి దైవమా నా పాపముల కొర కీ పాట్లు నొందినావా (2)

Verse1
ముళ్ళతో కిరీట – మల్లి నీ శిరముపై – జల్లాటమున మొత్తిరా
ముళ్ళ పోట్లకు శిరము – తల్లడిల్లగ సోమ్మ – సిల్లిపోతివ 
రక్షకా (2) ||ఏ పాప||

Verse2
కలువరి గిరి దనుక – సిలువ మోయలేక – కలవరము నొందినావా
సిలువ నీతో మోయ – తులువలు వేరొకని–తోడుగా నిచ్చినారా (2) ||ఏ 
పాప||

Verse3
చెడుగు యూదులు బెట్టు – పడరాని పాట్లకు – సుడివడి 
నడచినావా
కడకు కల్వరి గిరి – కడ కేగి సిల్వను – గ్రక్కున దించినావా (2) 
||ఏ పాప||

Verse4
ఆ కాల కర్ములు – భీకరంబుగ నిన్ను – ఆ కొయ్యపై నుంచిరా
నీ కాలు సేతులు – ఆ కొయ్యకే సూది – మేకులతో గ్రుచ్చినారా (2) 
||ఏ పాప||

1. Ae Paapamerugani 1. ఏ పాపమెరుగని



Chorus
Aha Aanadhame maha Santhoshame
Yeesu putte ilalo  (x2)
Aanadhame maha Santhoshame
Yeesu putte ilalo (x2)

Verse1
Yesshaiah pravachanamu nedu rujuvaaye
janminche kumarundu kanya garbhamandhuna (x2)

Aanadhame maha Santhoshame
Yeesu putte ilalo (2)
Aha Aanadhame maha Santhoshame
Yeesu putte ilalo (x1)

Verse2
Thandri vaagdhanam nedu neravere
Dhevuni bhahumanam shreeyessuni janmamu (x2)

Aanadhame maha Santhoshame
Yeesu putte ilalo (x2)
Aha Aanadhame maha Santhoshame
Yeesu putte ilalo (x2 - Fade on second time)

Chorus
అహ ఆనందమే మహా సంతోషమే  
యేసు పుట్టే ఇలలో  (x2)
ఆనందమే మహా సంతోషమే 
యేసు పుట్టే ఇలలో (x2)

Verse1
ఎశ్శయ్య ప్రవచనము నేడు రుజువాయే 
జన్మించే కుమారుండు కన్య గర్భమందున (x2)

ఆనందమే మహా సంతోషమే 
యేసు పుట్టే ఇలలో (2)
అహ ఆనందమే మహా సంతోషమే 
యేసు పుట్టే ఇలలో (x1)

Verse2
తండ్రి వాగ్దానం నేడు నెరవేరే 
దేవుని బహుమానం శ్రేయెస్సుని జన్మము (x2)

ఆనందమే మహా సంతోషమే 
యేసు పుట్టే ఇలలో (x2)
అహ ఆనందమే మహా సంతోషమే 
యేసు పుట్టే ఇలలో (x2 - Fade on second time)

2. Aha Aanadhame maha Aanadhame 2. అహ ఆనందమే మహా సంతోషమే  



Chorus
Andaala Taara Arudenche Naakai - Ambara Veedhilo
Avataaramoorti Yaesayya Keerti -Avani Chaatuchun
Aanandasandra Muppongenaalo - Amarakaantilo
Aadi Dhevuni Jooda - Asimpamanasu – Payanamaitimi                          
.. Andaala Taara..

Verse1
Visvaasayaatra - Dooramentaina - Vindugaa Dochenu
Vintaina Saanti - Varshanchenaalo - Vijayapadhamuna
Visvaalanaeledi - Daevakumaaruni - Veekshinchu Deekshalo
Virajimme Balamu - Pravahinche Prema - Visraanti Nosaguchun           
.. Andaala Taara..

Verse2
Yerooshalaemu - Raajanagarilo - Yesunu Vedakuchu
Erigina Daari - Tolagina Vaela – Edalo Krangiti
Yesayyataara - Eppativole - Eduraaye Trovalo
Ento Yabburapaduchu - Vismaya Monduchu Yegiti Svaami Kadaku      
.. Andaala Taara..

Verse3
Prabhujanmasdhalamu - Paakayaegaani Paraloka Saudhamae
Baalunijooda - Jeevitamenta - Paavanamaayenu
Prabhupaadapooja - Deevenakaagaa - Prasarinche Punyamu
Bratuke Mandiramaaye - Arpanalae Sirulaaye Phaliyinche Praard-
hana    
.. Andaala Taara

Chorus
అందాల తార అరుదెంచె నాకై - అంబర వీధిలో
అవతారమూర్తి యేసయ్య కీర్తి -అవని చాటుచున్
ఆనందసంద్ర ముప్పోంగెనాలో - అమరకాంతిలో
ఆది దేవుని జూడ - అశింపమనసు – పయనమైతిమి                             
.. అందాల తార..

Verse1
విశ్వాసయాత్ర - దూరమెంతైన - విందుగా దోచెను
వింతైన శాంతి - వర్షంచెనాలో - విజయపధమున
విశ్వాలనేలెడి - దేవకుమారుని - వీక్షించు దీక్షలో
విరజిమ్మె బలము - ప్రవహించె ప్రేమ - విశ్రాంతి నొసగుచున్   
.. అందాల తార..

Verse2
యెరూషలేము - రాజనగరిలో - ఏసును వెదకుచు
ఎరిగిన దారి - తొలగిన వేల - ఎదలో క్రంగితి
ఏసయ్యతార - ఎప్పటివోలె - ఎదురాయె త్రోవలో
ఎంతో యబ్బురపడుచు - విస్మయ మొందుచు ఏగితి స్వామి కడకు      
.. అందాల తార..

Verse3
ప్రభుజన్మస్ధలము - పాకయేగాని పరలోక సౌధమే
బాలునిజూడ - జీవితమెంత - పావనమాయెను
ప్రభుపాదపూజ - దీవెనకాగా - ప్రసరించె పుణ్యము
బ్రతుకె మందిరమాయె - అర్పణలే సిరులాయె ఫలియించె ప్రార్ధన           
.. అందాల తార

3. Andaala Taara 3. అందాల తార



Chorus

Anni Naamamula Kanna Pai Naamau – Yesuni Naamamu
Enni Tharamulakainaa Ghanaparacha Daginadi – Kreesthesu 
Naamamu (2)
Yesu Naamamu Jayam Jayamu
Saathaanu Shakthul Layam Layamu (2)
Hallelooya Hosanna Hallelooyaa – Hallelooyaa Aamen (2)
  
Verse1

Paapamula Nundi Vidipinchunu – Yesuni Naamamu (2)
Nithya Narakaagnilo Nundi Rakshinchunu – Kreesthesu Naamamu 
(2)   ||Yesu Naamamu||

Verse2

Saathaanupai Adhikaaramichchunu
Shakthigala Yesu Naamamu (2)
Shathru Samoohamupai Jayamu Nichchunu
Jayasheeludaina Yesu Naamamu (2)      
||Yesu Naamamu|| 

Verse3

Sthuthi Ghana Mahimalu Chellinchuchu
Kroththa Keerthana Paadedamu (2)
Jaya Dhvajamunu Paikeththi Kekalatho
Sthothra Gaanamu Cheyudamu (2)         
||Yesu Naamamu||

Chorus

అన్ని నామముల కన్న పై నామము – యేసుని నామము
ఎన్ని తరములకైనా ఘనపరచ దగినది – క్రీస్తేసు నామము (2)
యేసు నామము జయం జయము
సాతాను శక్తుల్ లయం లయము (2)
హల్లెలూయ హొసన్న హల్లెలూయా – హల్లెలూయా ఆమెన్ (2)

Verse1

పాపముల నుండి విడిపించును – యేసుని నామము (2)
నిత్య నరకాగ్నిలో నుండి రక్షించును – క్రీస్తేసు నామము (2)       
||యేసు నామము || 

Verse2

సాతాను పై అధికార మిచ్చును
శక్తి గల యేసు నామము (2)
శత్రు సమూహము పై జయమునిచ్చును
జయశీలుడైన యేసు నామము (2)        
||యేసు నామము ||

Verse3

స్తుతి ఘన మహిమలు చెల్లించుచు
క్రొత్త కీర్తన పాడెదము (2)
జయ ధ్వజమును పైకెత్తి కేకలతో
స్తోత్ర గానము చేయుదము (2)            
||యేసు నామము ||

4. Anni Naamamula Kanna 4. అన్ని నామముల కన్న



Chorus
Aparaadhini Yaesayya-krupajoo-
pi bhrovumayyaa,
Nepamemchakaye nee krupalo 
- Naparaadhamulanu Kshamim-
chu

Verse1
Siluvaku Ninu Nae Gottitini - 
Tuluvalato Jaeritini (2)
Kalushambulanu mopitini - 
Doshumda Naenu Prabhuvaa (2)  
“ apa “

Verse2
Prakkalo Ballepupotu Grakkuna 
Podichiti Naenae (2)
Mikkili Baadhimchitini - Makku-
va Joopitivayyo(2)        “ apa “

Verse3
Mullato Kireetambu Nallee Nee 
- Siramuna niditi (2)
Naavalla Naeramaaye - Challani-
dayagala Tamdree (2)       “ apa “

Verse4
Daahambu Gonagaa Chaedu 
Chirakanu – Draavaniditi (2)
Drohumda Nai Jaesiti Nee - Dae-
hambu Gaayambulanu (2)    “ 
apa “

Verse5
Ghorambugaa Dooritini - Naer-
ambulanu Jaesitini (2)
Kroorumdanai gottitini - Ghor-
ampu Paapini Daevaa (2)    “ apa 
“

Verse6
Chimditi Raktamu Naakai - 
Pomdina Debbala Chaeta (2)
Nimdalu Pettitinayyo – Samdae-
hamaelanayyaa (2)           “ apa “

Verse7
Sikshaku Paatruda Nayyaa - Rak-
shana Dechchitivayyaa (2)
Akshayabhaagyamuniyya- Mok-
shambujoopiti Vayyaa (2)      “ 
apa “

Chorus
అపరాధిని యేసయ్య - 
కృపజూపి భ్రోవుమయ్యా 
నేపమేమ్చాకయే నీ క్రుపలో - 
ణపరాధములను క్షమించు

Verse1
శిలువకు నిను నే గొట్టితిని - 
తులువాలతో జేరితిని (2) 
కలుశంబులను మోపితిని - 
దోషుమ్డ నేను ప్రభువా (2)    “ 
అప “

Verse2
ప్రక్కలో బల్లెపుపోటు గ్రక్కున 
పోదిచితి నేనే (2) 
మిక్కిలి బాదిమ్చితిని - మక్కువ 
జూపితివయ్యో (2)        “ అప “

Verse3
ముళ్ళతో కిరీటంబు నల్లీ నీ - 
శిరమున నిడితి (2) 
నావల్ల ణఎరమాయె - 
చల్లనిదయగల తండ్రీ (2)      “ 
అప “

Verse4
దాహంబు గొనగా చేదు చిరకను - 
ద్రావనిదితి (2)
ద్రోహుమ్డ నాయి జేసితి నీ - 
దేహంబు గాయంబులను (2)  “ 
అప “

Verse5
ఘోరంబుగా దూరితిని - 
నేరంబులను జేసితిని (2)
క్రూరుమ్దనై గొట్టితిని - 
ఘోరంపు పాపిని దేవా (2)    “ 
అప “

Verse6
చిమ్దితి రక్తము నాకై - 
పొందిన దెబ్బల చేత (2)
నిందలు పెట్టితినయ్యో 
– సందేహమేలనయ్యా (2)           
“ అప “

Verse7
శిక్షకు పాత్రుడ నయ్యా - 
రక్షణ దేచ్చితివయ్యా (2)
ఆక్షయభాగ్యమునియ్య - 
మొక్షంబుజూపితి వయ్యా (2)      
“ అప “

5. Aparaadhini Yaesayya 5. అపరాధిని యేసయ్య



Bless the Lord oh my soul
Oh my soul
Worship His Holy name
Sing like never before
Oh my soul
I’ll worship Your Holy name
 
The sun comes up
It’s a new day dawning
It’s time to sing Your song again
Whatever may pass
And whatever lies before me
Let me be singing
When the evening comes   
||Bless||
 
You’re rich in love
And You’re slow to anger
Your name is great
And Your heart is kind
For all Your goodness
I will keep on singing
Ten thousand reasons
For my heart to find    ||Bless||
 

And on that day
When my strength is failing
The end draws near
And my time has come
Still my soul will
Sing Your praise unending
Ten thousand years
And then forevermore
Forevermore  ||Bless||

నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
పరిశుద్ధ నామమున్
ఎన్నడూ లేని రీతిగా
ఆరాధించు ఆయనను

 
వేకువ వెలుగు తేజరిల్లును
మరలా నిన్ను కీర్తించే తరుణం
గతించినదేమైనా ముందున్నది 
ఏదైనా
స్తుతించనేల సర్వ సిద్ధమే           
||నా ప్రాణమా||

ఉన్నత ప్రేమతో విసుగు చెందక
గొప్పవాడవు దయగల దేవా
నీ మంచితనముకై 
స్తుతియింతును
ఎన్నెన్నో మేలుల్ కనుగొనగలను           
||నా ప్రాణమా||

 

నా శరీరము కృశించు ఆ దినము
జీవిత గడువు సమీపించినా
కొనసాగించి కీర్తించుచుండ
నిత్యము నిత్యము 
కీర్తింతును           ||నా 
ప్రాణమా||

6. Bless the Lord oh my soul 6. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా



Chorus
Devude Naakaashrayambu – 
Divyamaina Durgamu
Mahaa Vinodu Daapadala – Sa-
haayudai Nan Brochunu
Abhaya Mabhaya Mabhaya 
Meppu
Daananda Maananda Maananda 
Mouga                               
                                        
||Devude||

Verse 1
Parvathamulu Kadilina Nee – 
Yurvi Maaru Padinanu
Sarvamun Ghoshinchuchu 
Nee – Sandra Mupponginan        
||Abhaya||

Verse 2
Devudepdu Thodugaaga – De-
shamu Vardhillunu
Aa Thaavu Nandu Prajalu Mi-
gula – Dhanyulai Vasinthuru        
||Abhaya||

Verse 3
Raajyamul Kampinchina Bhoo – 
Raashtramul Ghoshinchina
Poojyundou Yehovaa Vai-
ri – Booni Samharinchunu      
||Abhaya||

Verse 4
Villu Virachu Naana Thega – 
Ballemu Naraku Naayana
Chella Chedara Jesi Ripula – 
Nelladrunchu Naayane     
||Abhaya||

Verse 5
Pishaachi Poorna Balamu 
Naatho – Benugulaada Jadiyunu
Nashinchi Shathru Ganamu 
Devu – Naazna Valana Madi-
yunu     ||Abhaya||

Verse 6
Kotayu Naashrayamunai Yaa – 
Kobu Devu Dundaga
Aeti Kinka Verava Valayu – Nep-
du Naaku Banduga      
||Abhaya||

Chorus
దేవుడే నాకాశ్రయంబు – 
దివ్యమైన దుర్గము
మహా వినోదు డాపదల – 
సహాయుడై నన్ బ్రోచును
అభయ మభయ మభయ మెప్పు
డానంద మానంద మానంద మౌగ          
||దేవుడే||

Verse 1
పర్వతములు కదిలిన నీ – 
యుర్వి మారు పడినను
సర్వమున్ ఘోషించుచు 
నీ – సంద్ర ముప్పొంగినన్       
||అభయ||

Verse 2
దేవుడెప్డు తోడుగాగ – దేశము 
వర్ధిల్లును
ఆ తావు నందు ప్రజలు 
మిగుల – ధన్యులై వసింతురు  
||అభయ||

Verse 3
రాజ్యముల్ కంపించిన భూ – 
రాష్ట్రముల్ ఘోషించిన
పూజ్యుండౌ యెహోవా 
వైరి – బూని సంహరించును       
||అభయ||
Verse 4
విల్లు విరచు నాయన తెగ – 
బల్లెము నరకు నాయన
చెల్ల చెదర జేసి రిపుల – 
నెల్లద్రుంచు 
నాయనే          
 ||అభయ||

Verse 5
పిశాచి పూర్ణ బలము నాతో – 
బెనుగులాడ జడియును
నశించి శత్రు గణము దేవు 
– నాజ్ఞ వలన మడియును   
||అభయ||

Verse 6
కోటయు నాశ్రయమునై యా – 
కోబు దేవు డుండగా
ఏటి కింక వెరవ వలయు – నెప్డు 
నాకు బండుగ         ||అభయ||

7. Devude Naakaashrayambu 7. దేవుడే నాకాశ్రయంబు



Chorus
Devuni Sthuthiyinchudi
Ellappudu Devuni Sthuthiyin-
chudi 
||Devuni||

Verse1
Aayana Parishudhdha Aalaya-
mandu (2)
Aayana Sannidhilo Aa Aa (2) 
||Ellappudu||

Verse2
Aayana Balamunu Prasidhdhi 
Cheyu (2)
Aakashavishaalamandu Aa Aa (2) 
||Ellappudu||

Verse3
Aayana Paraakrama Kaaryamu-
lan Batti (2)
Aayana Prabhavamunu Aa Aa (2) 
||Ellappudu||

Verse4
Booradhvanitho Aayanan St-
huthinchudi (2)
Svaramandalamulatho Aa Aa (2) 
||Ellappudu||

Verse5
Sanna Thanthula Sithaarathonu 
(2)
Chakkani Svaramulatho Aa Aa 
(2) 
||Ellappudu||
Verse6
Thamburathonu Naatyamuthonu 
(2)
Thanthi Vaadyamuthonu Aa Aa 
(2) 
||Ellappudu||

Verse7
Pillanagrovula Challaganoodi (2)
Ellaprajalu Jeri Aa Aa (2) 
||Ellappudu||

Verse8
Mroguthaalamulatho Aayanan 
Sthuthinchudi (2)
Gambheera Thaalamutho Aa Aa 
(2) 
||Ellappudu||
Verse9
Sakala Praanulu Yehovan Sthuth-
inchudi (2)
Hallelooyaa Aamen Aa Aa (2) 
||Ellappudu||

Chorus
దేవుని స్తుతియించుడి
ఎల్లప్పుడు దేవుని 
స్తుతియించుడి        ||దేవుని||

Verse1
ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయమందు 
(2)
ఆయన సన్నిధిలో ఆ… ఆ… (2)      
||ఎల్లప్పుడు||

Verse2
ఆయన బలమును ప్రసిద్ధి 
చేయు (2)
ఆకశవిశాలమందు ఆ… ఆ… (2)      
||ఎల్లప్పుడు||

Verse3
ఆయన పరాక్రమ కార్యములన్ 
బట్టి (2)
ఆయన ప్రభావమును ఆ… ఆ… 
(2)  ||ఎల్లప్పుడు||

Verse4
బూరధ్వనితో ఆయనన్ 
స్తుతించుడి (2)
స్వరమండలములతో ఆ… ఆ… 
(2)   ||ఎల్లప్పుడు||

Verse5
సన్న తంతుల సితారతోను (2)
చక్కని స్వరములతో ఆ… ఆ… (2)    
||ఎల్లప్పుడు||
Verse6
తంబురతోను నాట్యముతోను (2)
తంతి వాద్యములతో ఆ… ఆ… 
(2)     ||ఎల్లప్పుడు||

Verse7
పిల్లనగ్రోవుల చల్లగనూది (2)
ఎల్లప్రజలు జేరి ఆ… ఆ… (2)           
||ఎల్లప్పుడు||

Verse8
మ్రోగుతాళములతో ఆయనన్ 
స్తుతించుడి (2)
గంభీర తాళముతో ఆ… ఆ… (2)       
||ఎల్లప్పుడు||

Verse9
సకల ప్రాణులు యెహోవన్ 
స్తుతించుడి (2)
హల్లెలూయా ఆమెన్ ఆ… ఆ… 
(2)    ||ఎల్లప్పుడు||

8. Devuni Sthuthiyinchudi 8. దేవుని స్తుతియించుడి



1) Doota Paata Paadudee
Raakshakun Stutinchundee
Aa Prabhundu Puttenu
Betlehaemu Nanduna
Bhoojanambu Kellanu
Saukhyasambhra Maayenu
Aakasambu nanduna
MrOgu Paata Chaatundee
Doota Paata Paadudee
Raakshakun Stutinchundee
 
2) OordhvalOkamanduna
GOlvagaanu Suddhulu
Aantyakaalamanduna
Kanyagarbhaamanduna
Buttinatti Rakshakaa
O Yimmaanuyael PrabhO
O Naraavataarudaa
Ninnu Nenna Sakyamaa?
Doota Paata Paadudee
Raakshakun Stutinchundee
 

3) Raave Neetisooryudaa
Raave Daevaputrudaa
Needu Raakavallanu
LOka Saukhya Maayenu
Bhunivaasu Landaru
Mrtyubheeti Gelturu
Ninnu Nammuvaariki
Aatmasuddhi Kalgunu
Doota Paata Paadudee
Raakshakun Stutinchundee

1) దూత పాట పాడుఁడీ, 
రాక్షకున్ స్తుతించుఁడీ
ఆ ప్రభుండు పుట్టెను, 
బెత్లెహేము నందున
భూజనంబు కెల్లను, 
సౌఖ్యసంభ్ర మాయెను
ఆకసంబునందున, 
మ్రోగు పాట చాటుఁడీ
దూత పాట పాడుఁడీ, 
రాక్షకున్ స్తుతించుఁడీ

2) ఊర్ధ్వలోకమందునఁ, 
గోల్వగాను శుద్ధులు
ఆంత్యకాలమందున, 
కన్యగర్భామందున
బుట్టినట్టి రక్షకా, 
ఓ యిమ్మానుయేల్ ప్రభో
ఓ నరావతారుఁడా, 
నిన్ను నెన్న శక్యమా?
దూత పాట పాడుఁడీ, 
రాక్షకున్ స్తుతించుఁడీ
 

3) రావె నీతిసూర్యుఁడా, 
రావె దేవపుత్రుఁడా
నీదు రాకవల్లను, 
లోక సౌఖ్య మాయెను
భునివాసు లందరు, 
మృత్యుభీతి గెల్తురు
నిన్ను నమ్మువారికి, 
ఆత్మశుద్ధి కల్గును
దూత పాట పాడుఁడీ, రాక్షకున్ 
స్తుతించుఁడీ
నిన్నే ప్రేమింతును

9. Dootha pata padudi 9. దూత పాట పాడుఁడీ



E Thegulu Nee Gudaramun - Sameepinchadaya
Apaya Memiyu Raane Raadu - Raane Raadayya
Lala Lalalala - Lala Lalalala
Lala Lalalala - Lala La

Unnathamaina Devuni Neevu - Neevasamuga Goni
Ashrayamaina Devuni Neevu - Aadhaya Parachitivi

Gorrepilla Rakthamutho - Sathanun Jayinchitini
Aathmathonu Vakyamutho - Anudinam Jayinchedanu

Devuni Korakai Mana Prayasamulu - Vyardhamu Kaane Kaavu
Kadalakunda Sthiramuga - Prayasa Padedamu 

Mana Yokka Neevasamu - Paralokamandhunadi
Raanai Yunna Rakshakuni - Yedurkona Siddhapaduma

ఏ తెగులు నీ గుడారమున్ - సమీపించదయా 
అపాయమేమియు రానేరాదు - రానేరాదయ్యా 
లల లాలాలల - లల లాలాలల
లల లాలాలల - లల లా

ఉన్నతమైన దేవుని నీవు – నివాసముగా గొని 
ఆశ్రయమైన దేవుని నీవు – ఆదాయ పరచితివి 

గొర్రెపిల్ల రక్తముతో – సాతానున్ జయించితిమి 
ఆత్మతోను వాక్యముతో – అనుదినం జయించెదము 

దేవుని కొరకై మన ప్రయాసములు – వ్యర్ధము కానేకావు 
కదలకుండా స్థిరముగా - ప్రయాస పడేదము 

మనయొక్క నివాసము – పరలోక మందున్నది 
రానైయున్న రక్షకుని - ఎదుర్కొన కనిపెట్టెదం 

10. E Thegulu Nee Gudaramun 10. ఏ తెగులు నీ గుడారమున్



Chorus

Enduko Nanninthaga Neevu - Preminchithivo Deva
Anduko Naa Deena Stuthi Paatra - Hallelujah Yesayya (2)

Verse 1

Naa Paapamu Baapa - Nararupivainavu
Naa Shaapamu Maapa - Naligi Vreladithivi
Naaku Chaalina Devudavu Neeve - Naa Sthaanamulo Neeve(2)
                                        ||Enduko||

Verse 2

Nee Rupamu Naalo - Nirminchiyunnavu
Nee Polikalone - Nivasinchamannavu
Neevu Nannu Ennukuntivi - Nee Korakai Nee Krupalo (2) 
                                         ||Enduko||

Verse 3 

Naa Manavulu Mundhe - Nee Manasulo Neravere
Naa Manugada Mundhe - Nee Grandhamulonunde
Yemi Adbhutha Prema Sankalpam - Nenemi Chellinthunu (2) 
                                         ||Enduko||

Chorus

ఎందుకో నన్నింతగా నీవు ప్రేమించితివో దేవా
అందుకో నా దీన స్తుతి పాత్ర 
హల్లెలూయ యేసయ్య (2)

Verse 1

నా పాపము బాప - నరరూపి వైనావు
నా శాపము మాప - నలిగి వ్రేలాడితివి
నాకు చాలిన దేవుడవు నీవే - నా స్థానములో నీవే (2)
                                     ||ఎందుకో||
Verse 2

నీ రూపము నాలో - నిర్మించి యున్నావు
నీ పోలిక లోనే - నివశించమన్నావు
నీవు నన్ను ఎన్నుకొంటివి - నీ కొరకై నీ కృపలో (2)
                                    ||ఎందుకో||
Verse 3

నా మనవులు ముందె - నీ మనసులో నెరవేరే
నా మనుగడ ముందె - నీ గ్రంథములోనుండె
ఏమి అధ్బుత ప్రేమ సంకల్పం - నేనేమి చెల్లింతున్ (2)
                                     ||ఎందుకో||

11. Enduko Nanninthaga Neevu 11. ఎందుకో నన్నింతగా నీవు



Chorus

Entho Vintha Yentho Chintha
Yesunaadhu Marana Mantha 

Verse1

Entho Vintha Yentho Chintha
Yesunaadhu Marana Mantha
Panthamu Tho Jesi Rantha
Sontha Prajalu Swaami Nantha 
||Entho||

Verse2

Patti Katti Netti Kotti
Thitti Resu Naadhu Nakataa 
Atti Shramala Nondi Paluka
Daaye Yesu Swaami Naadu 
||Entho||

Verse3

Moyyaleni Mraanu Nokati
Mopi Resu Veepu Paini 
Moyyaleka Mraani Thoda
Moorchaboye Nesu Thandri 
||Entho||

Verse4

Koyyapai Nesayyan Betti
Kaalu Sethulalo Jeelal
Katinu Lantha Goodi Kottiri
Ghoramuga Kreesthesun Batti 
||Entho||

Chorus

ఎంతో వింత యెంతో చింత
యేసునాధు మరణ మంత

Verse1

ఎంతో వింత యెంతో చింత
యేసునాధు మరణ మంత 
పంతము తో జేసి రంత
సొంత ప్రజలు స్వామి నంత       
||ఎంతో||

Verse2

పట్టి కట్టి నెట్టి కొట్టి
తిట్టి రేసు నాధు నకటా 
అట్టి శ్రమల నొంది పలుక
డాయె యేసు స్వామి నాడు        
||ఎంతో||

Verse3

మొయ్యలేని మ్రాను నొకటి
మోపి రేసు వీపు పైని
మొయ్యలేక మ్రాని తోడ
మూర్చబోయే నేసు తండ్రి      
||ఎంతో||

Verse4

కొయ్యపై నేసయ్యన్ బెట్టి
కాలు సేతులలో జీలల్ 
కఠిను లంత గూడి కొట్టిరి
ఘోరముగ క్రీస్తేసున్ బట్టి       
||ఎంతో||

12. Entho Vintha Yentho Chintha 12. ఎంతో వింత యెంతో చింత



Chorus
Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham
 Cheyyi Thatti Paadedamu (2)
Yesu Raaju Lechenu Hallelooyaa
 Jaya Maarbhatinchedhamu (2)  || Geetham ||

Verse 1
Choodu Samaadhini Moosina Raayi
 Doralimpabadenu
Andu Vesina Mudra Kaavali Nilchenu
 Daiva Suthuni Mundu        || Geetham ||

Verse 2
Valadu Valadu Aeduva Valadu
 Velludi Galilayaku
Thanu Cheppina Vidhamuna Thirigi Lechenu
 Parugidi Prakatinchudi       || Geetham ||

Verse 3
Anna Kayapa Vaarala Sabhayu
 Adaruchu Parugidiri
Inka Bhootha Ganamula Dhvanini Vinuchu
 Vanakuchu Bhayapadiri      || Geetham ||

Verse 4 
Gummamul Therachi Chakkaga Naduvudi
 Jaya Veerudu Raagaa
Mee Mela Thaalla Vaadyamul Boora
 Letthi Dhvaninchudi           || Geetham ||

Chorus
గీతం గీతం జయ జయ గీతం
 చేయి తట్టి పాడెదము (2)
యేసు రాజు లేచెను హల్లెలూయ
 జయ మార్భటించెదము (2)       || గీతం||

Verse 1
చూడు సమాధిని మూసినరాయి దొరలింపబడెను
 అందు వేసిన ముద్ర కావలి నిల్చెను దైవ సుతుని ముందు 
|| గీతం||

Verse 2
వలదు వలదు యేడువవలదు వెళ్ళుడి గలిలయకు
 తాను చెప్పిన విధమున తిరిగి లేచెను పరుగిడి ప్రకటించుడి 
|| గీతం||

Verse 3
అన్న కయప వారల సభయు అదరుచు పరుగిడిరి
 ఇంక భూతగణముల ధ్వనిని వినుచు వణకుచు భయపడిరి 
|| గీతం||

Verse 4
గుమ్మముల్ తెరచి చక్కగ నడువుడి జయ వీరుడు రాగా
 మీ వేళతాళ వాద్యముల్ బూరలెత్తి ధ్వనించుడి          
|| గీతం||

13. Geetham Geetham Jaya Jaya Geetham 13. గీతం గీతం జయ జయ గీతం



Chorus
Hallelujah Sthuthi Mahima - Yel-
lapudu Devuni Kichedhamu (x2)
Aa..... Hallelujah Hallelujah Hal-
lelujah
Aa..... Hallelujah Hallelujah Hal-
lelujah

Verse1
Aakaashamunundi Mannanu 
Pampina - Devuni Sthuthinched-
hamu
Bandanundi Madhura Jalamunu 
Pampina - Aa Devuni Sthuth-
inchedhamu
Bandanundi Madhura Jalamunu 
Pampina - Aa Devuni Sthuth-
inchedhamu

Chorus
Hallelujah Sthuthi Mahima - Yel-
lapudu Devuni Kichedhamu (x2)
Aa..... Hallelujah Hallelujah Hal-
lelujah
Aa..... Hallelujah Hallelujah Hal-
lelujah

Hallelujah Hallelujah Sthothra-
mu

Hallelujah Hallelujah Sthothra-
mu (x2)

Kondalalo Loyalalo
Jeevulalo Aa jalamulalo (x2)

mahimaa mahimaa aa yesuke
mahimaa mahimaa mana yesuke 
(x2)

Hallelujah Hallelujah Sthothram-
ulu
Hallelujah Hallelujah Sthothram-
ulu (x1)

Raajula Raaja Prabhuvula pra-
bhuvaa
Raanaiyunnavaada                   
(x2)

mahimaa mahimaa aa yesuke
mahimaa mahimaa mana yesuke 
(x2)

Hallelujah Hallelujah Sthothram-
ulu
Hallelujah Hallelujah Sthothram-
ulu (x1)

Chorus
హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ 
ఎల్లప్పుడు దేవుని కిచ్చెదము 
(2)
ఆ… హల్లెలూయా హల్లెలూయా 
హల్లెలూయా (2)

Verse1
ఆకాశమునుండి మన్నాను 
పంపిన
దేవుని స్తుతించెదము (2)
బండనుండి మధుర జలమును 
పంపిన
ఆ యెహోవాను స్తుతించెదము 
(2)     ||హల్లెలూయ||

Chorus
హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ 
ఎల్లప్పుడు దేవుని కిచ్చెదము 
(2)
ఆ… హల్లెలూయా హల్లెలూయా 
హల్లెలూయా (2)

హల్లెలూయ హల్లెలూయ 
స్తోత్రము 
హల్లెలూయ హల్లెలూయ 
స్తోత్రము (x2)

కొండలలో లోయలలో 

జీవులలో ఆ జలములలో (x2)
మహిమా హిమా ఆ యేసుకే
మహిమా హిమా మన యేసుకే   
(x2)
హల్లెలూయ హల్లెలూయ 
స్తోత్రము 
హల్లెలూయ హల్లెలూయ 
స్తోత్రము (x1)

రాజుల రాజా ప్రభువుల 
ప్రభువా 
రానైయున్నవాడ (x2)
మహిమా హిమా ఆ యేసుకే
మహిమా హిమా మన యేసుకే   
(x2)
హల్లెలూయ హల్లెలూయ 
స్తోత్రము 
హల్లెలూయ హల్లెలూయ 
స్తోత్రము (x1)

14. Hallelujah Sthuthi Mahima 14. హల్లెలూయ స్తుతి మహిమ



BODY BODY

15. Halleluyah Halleluyah 15. TITLE



Hosanna, hosanna hosanna Mahōnnatuḍu 
Hosanna, hosanna hosanna Mahōnnatuḍu

Dēvā nī nāmamu unnata nāmamu
Kr̥tajñata stutulu nīkē
Hosanna Mahōnnatuḍu

Kīrti kīrti kīrti rārājukē
Dēvā nī nāmamu unnata nāmamu
Kr̥tajñata stutulu nīkē
Kīrti rārājukē

హోసన్నా హోసన్నా  హోసన్నా మహోన్నతుడు 
హోసన్నా హోసన్నా  హోసన్నా మహోన్నతుడు 

దేవా  నీ నామము ఉన్నత నామము 
కృతజ్ఞత స్తుతులు నీకే 
 హోసన్నా మహోన్నతుడు 

కీర్తి కీర్తి  కీర్తి రారాజుకే 
దేవా  నీ నామము ఉన్నత నామము 
కృతజ్ఞత స్తుతులు నీకే 
 కీర్తి  రారాజుకే 

16. Hosanna Hosanna Mahonnatudu 16. Hosanna Hosanna Mahonnatudu



In Christ alone my hope is found
He is my light, my strength, my song
This cornerstone, this solid ground,
Firm through the fiercest drought and storm.
What heights of  love, what depths of  peace,
When fears are stilled, when strivings cease!
My comforter, my all in all
Here in the love of  Christ I stand.
 
In Christ alone, Who took on flesh,
Fullness of  God in helpless babe!
This gift of  love and righteousness,
Scorned by the ones He came to save.
‘Til on that cross as Jesus died,
The wrath of  God was satisfied
For every sin on Him was laid
Here in the death of  Christ I live.
 
There in the ground His body lay,
Light of  the world by darkness slain
Then bursting forth in glorious day,
Up from the grave He rose again!
And as He stands in victory,
Sin’s curse has lost its grip on me
For I am His and He is mine
Bought with the precious blood of  Christ.

క్రీస్తు ఒక్కడే నా ఆశ కనుగొనబడింది
ఆయన నా వెలుగు, నా బలం, నా పాట
ఈ మూలస్తంభంగా, ఈ ఘన నేల,
భయంకరమైన ద్వారా సంస్థ కరువు మరియు తుఫాను.
ఏం ప్రేమ ఎత్తు, ఏం శాంతి తీవ్రస్థాయిలో
ఎప్పుడు భయాలు కొనసాగుతున్నాయి, ఎప్పుడు పోరాటాలు 
నిలిపివేస్తాయి!
నా ఆదరణకర్త,  నా అన్ని లో అన్ని
ఇక్కడ లో క్రీస్తు ప్రేమ నేను నిలబడతాను
 
క్రీస్తు ఒక్కడే ఎవరు శరీరము తీసుకున్నారు
దేవుని సంపూర్ణత్వం నిస్సహాయ శిశువులో
ప్రేమ ఈ బహుమతి మరియు ధర్మానికి
సాహసించరు వాటిని ద్వారా అతను రక్షించడానికి వచ్చాడు
ఆ వరకు సిలువలో యేసు చనిపోయెను
దేవుని ఉగ్రత ఉంది సంతృప్
ప్రతి పాపం కోసం ఆయన మీద ఉంచబడింది
ఇక్కడ లో క్రీస్తు మరణం నేను నివసిస్తున్నాను
 
అక్కడ భూమిలో అతని శరీరం ఉంది
ప్రపంచంలోని వెలుగు చీకటి చంపడం ద్వారా
అప్పుడు పగిలిపోవడం ముందుకు అద్భుతమైన రోజు,
పైన నుండి సమాధి అతను తిరిగి లేచాడు
మరియు అతను విజయం ఉంది,
పాపం శాపం కోల్పోయింది నన్ను పట్టుకోండి
నేను అతనిని అతను నాది
కొనుగోలు చేసింది క్రీస్తు యొక్క విలువైన రక్తము

17. In Christ alone 17. క్రీస్తు ఒక్కడే నా ఆశ కనుగొనబడింది



Chorus
Jai Jai Jai Yessaiah poojyudava 
neevaiah
Eelokanikochaviah Santhosham 
thechavaiah 
Maaku Santhosham thechavaiah 
(x2)

Verse1
Kanya garbhamandhu neevu 
puttaavaiah
parashudhiniga neevu makoraku 
vachaavaiah (x2)
Pashula pakhalo pashula thottelo
Pasibaludiga vunnavaiah (x2)

Happy Happy Christmas Merry 
Merry Christmas(2)

Jai Jai Jai Yessaiah poojyudava 
neevaiah
Eelokanikochaviah Santhosham 
thechavaiah 
Maaku Santhosham thechavaiah 
(x1)

Verse2
Dhivinundi dhootha thechenu 
eee shubha vaarthanu
Nishidhi raatriyandhu aaa gollal-
aku (x2)
Lokha rakshakudu janminche-
nani
Santhoshamutho Aanandhamtho 
(x2)

Happy Happy Christmas Merry 
Merry Christmas(2)

Jai Jai Jai Yessaiah poojyudava 
neevaiah
Eelokanikochaviah Santhosham 
thechavaiah 
Maaku Santhosham thechavaiah 
(x1)

Happy Happy Christmas Merry 
Merry Christmas(2)
Happy Happy Christmas Merry 
Merry Christmas(2)

Chorus
జై జై జై ఎస్సయ్య 
పూజ్యుడవ నీవయ్య
ఈలోకానికొచ్చావయ్య సంతోషం 
తెచ్చావయ్య  
మాకు సంతోషం తెచ్చావయ్య 
(x2)

Verse1
కన్య గర్భమందు నీవు 
పుట్టావయ్యా 
పరశుద్ధినిగా నీవు మాకొరకు 
వచ్చావయ్య (x2)
పశుల పక్కలో పశుల తొట్టెలో 
పసిబాలుడిగా వున్నావయ్యా 
(x2)

హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ 
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)

జై జై జై ఎస్సయ్య 
పూజ్యుడవ నీవయ్య
ఈలోకానికొచ్చావయ్య సంతోషం 
తెచ్చావయ్య  
మాకు సంతోషం తెచ్చావయ్య 
(x1)

Verse2
దివినుండి దూత తెచ్చెను ఈ 
శుభ వార్తను 
నిశీధి రాత్రియందు ఆ గొల్లలకు 
(x2)
లోక రక్షకుడు జన్మించెనని 
సంతోషముతో ఆనందంతో (x2)

హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ 
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)

జై జై జై ఎస్సయ్య 
పూజ్యుడవ నీవయ్య
ఈలోకానికొచ్చావయ్య సంతోషం 
తెచ్చావయ్య  
మాకు సంతోషం తెచ్చావయ్య 
(x1)

హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ 
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)
హ్యాపీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ 
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)

18. Jai Jai Jai Yessaiah 18. జై జై జై ఎస్సయ్య 



Chorus
Kreesthu Puttenu Pashula Paakalo
Paapamanthayu Roopu Maapanu
Sarvalokamun Vimochimpanu
Raaraaju Pudamipai Janminchenu
Santhoshame Samaadhaaname
Aanandame Paramaanandame (2)
Arey Gollalochchi Gnaanulochchi
Yesuni Choochi Kaanukalichchi
Paatalu Paadi Naatyamulaadi Paravashinchire

Verse1
Paraloka Doothaali Paata Paadagaa
Paamarula Hrudayaalu Paravashinchagaa (2)
Agnaanamu Adrushyamaayenu
Andhakaara Bandhakamulu Tholagipoyenu (2)    || Arey Gol-
lalochchi ||

Verse2
Karunagala Rakshakudu Dhara Kegenu
Paramunu Veedi Kadu Deenudaayenu (2)
Varamula Nosaga Parama Thandri Thanayuni
Manakosagenu Rakshakuni Ee Shubhavela (2)    || Arey Gollaloch-
chi ||

Chorus
క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో
పాపమంతయు రూపు మాపను
సర్వలోకమున్ విమోచింపను
రారాజు పుడమిపై జన్మించెను
సంతోషమే సమాధానమే
ఆనందమే పరమానందమే (2)
అరె గొల్లలొచ్చి జ్ఞానులొచ్చి
యేసుని చూచి కానుకలిచ్చి
పాటలుపాడి నాట్యములాడి పరవశించిరే

Verse1
పరలోక దూతాలి పాట పాడగా
పామరుల హృదయాలు పరవశించగా (2)
అజ్ఞానము అదృష్యమాయెను
అంధకార బంధకములు తొలగిపోయెను (2)    || అరె గొల్లలొచ్చి ||

Verse2
కరుణగల రక్షకుడు ధర కేగెను
పరమును వీడి కడు దీనుడాయెను (2)
వరముల నొసగ పరమ తండ్రి తనయుని
మనకొసగెను రక్షకుని ఈ శుభవేళ (2)      || అరె గొల్లలొచ్చి ||

19. Kreesthu Puttenu Pashula Paakalo 19. క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో  



Lechinadayya Maranapu mullu 
Virichi Lechinadayya (2)
Parama thandri Thanayudu Pari-
shudhatmudu
Mahimaa swarupudai Lechina-
dayya (2) 
Vijayudaih Jai seeludai Sajeevu-
daih Parishudhatmudaih(2) 

Chorus
Kreestu Lechenuu Hallelujah  
sathanu Vodenuu Hallelujah…
Kreestu Lechenuu Hallelujah
Marananni Gelichenu Hallelu-
jah...  
Lechinadayya Maranapu mullu 
Virichi Lechinadayya (1)

Verse1
Shramalanondhenu  Siluva Ma-
ranamondhenu
Lekhanamulu Chipinatlu thirigi 
Lechenu (2)
Vijayudaih Jai seeludai Sajeevu-
daih Parishudhatmudaih(2)

Chorus
Kreestu Lechenuu Hallelujah  
sathanu Vodenuu Hallelujah…
Kreestu Lechenuu Hallelujah
Marananni Gelichenu Hallelu-
jah...  
Lechinadayya Maranapu mullu 
Virichi Lechinadayya (1)

Verse2
Jeevamargamu manaku Anugra-
hinchenu
Manapaapamulanniyu Thudichi-
vesenu (2)
Prema-aih Manaku jeevamaih 
Veluguaih Manchi Kaapari-aih 
(2)
Chorus
Kreestu Lechenuu Hallelujah  
sathanu Vodenuu Hallelujah…
Kreestu Lechenuu Hallelujah
Marananni Gelichenu Hallelu-
jah...  
Lechinadayya Maranapu mullu 
Virichi Lechinadayya (2)

Parama thandri Thanayudu Pari-
shudhatmudu
Mahimaa swarupudai Lechina-
dayya (2) 
Vijayudaih Jai seeludai Sajeevu-
daih Parishudhatmudaih(2)

Chorus
Kreestu Lechenuu Hallelujah  
sathanu Vodenuu Hallelujah…
Kreestu Lechenuu Hallelujah
Marananni Gelichenu Hallelu-
jah...  

Lechinadayya Maranapu mullu 
Virichi Lechinadayya (2)

లేచినాడయ్యా మరణపు ముళ్ళు 
విరిచి లేచినాడయ్యా (2)
పరమ తండ్రి తనయుడు 
పరిశుద్దాత్ముడు 
మహిమా స్వరూపుడై 
లేచినాడయ్యా (2) 
విజయుడై  జై శీలుడై సజీవుడై 
పరిశుద్దాత్ముడై (2)
Chorus
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా    
సాతాను వోడెనూ హల్లేలూయా…
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా
మరణాన్ని గెలిచెనూ హల్లేలూయా...  
లేచినాడయ్యా మరణపు ముళ్ళు 
విరిచి లేచినాడయ్యా (1)
Verse1
శ్రమలునొందెను సిలువ 
మరణమొందెను 
లేఖనములు చిప్పినట్లు తిరిగి 
లేచేనూ (2)
విజయుడై  జై శీలుడై సజీవుడై 
పరిశుద్దాత్ముడై (2)
Chorus
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా    
సాతాను వోడెనూ హల్లేలూయా…
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా
మరణాన్ని గెలిచెనూ హల్లేలూయా...  
లేచినాడయ్యా మరణపు ముళ్ళు 
విరిచి లేచినాడయ్యా (1)

Verse2
జీవమార్గము మనకు 
అనుగ్రహించెను
మన పాపములన్నియు 
తుడిచివేసెనూ (2)

Chorus
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా    
సాతాను వోడెనూ హల్లేలూయా…
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా
మరణాన్ని గెలిచెనూ హల్లేలూయా...  
లేచినాడయ్యా మరణపు ముళ్ళు 
విరిచి లేచినాడయ్యా (2)

పరమ తండ్రి తనయుడు 
పరిశుద్దాత్ముడు 
మహిమా స్వరూపుడై 
లేచినాడయ్యా (2) 
విజయుడై  జై శీలుడై సజీవుడై 
పరిశుద్దాత్ముడై (2)

Chorus
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా    
సాతాను వోడెనూ హల్లేలూయా…
క్రీస్తు లేచేనూ హల్లేలూయా
మరణాన్ని గెలిచెనూ హల్లేలూయా...  
లేచినాడయ్యా మరణపు ముళ్ళు 
విరిచి లేచినాడయ్యా (2)

20. Lechinadayya 20. లేచినాడయ్యా



Chorus
Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu – Manujaali Rakshana 
Kosamoo (2)
Entha Praema, Entha Tyaagam, Jayimche Samaadhinee (2)
Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu - Manujaali Rakshana 
Kosamoo

Verse 1
Paapapu Aatmala Rakshanakai - Gorre Pilla Rudhiram Nitya Jeeva-
mai (2)
Ninnu Nannu Pilichae Sreeyaesudu (2)
Entha Jaali, Entha Karuna Yikanu Mana Paina (2)
Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu - Manujaali Rakshana 
Kosamoo (2)

Verse 2
NNaedae Punaruddaana Dinam - Sarva Maanavaaliki Parva Di-
nam (2)
Paapapu Chera Numdi Vidudala (2)
Entha Dhanyam, Entha Bhaagyam - Naedae Rakshana Dinam (2) 
Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu - Manujaali Rakshana 
Kosamoo (2)

Chorus
మరణము గెలిచెను మన ప్రభువు – మనుజాళి రక్షణ కోసమూ (2)
ఎంత ప్రేమ, ఎంత త్యాగం, జయించె సమాధినీ (2)
మరణము గెలిచెను మన ప్రభువు - మనుజాళి రక్షణ కోసమూన

Verse 1
పాపపు ఆత్మల రక్షణకై - గొర్రె పిల్ల రుధిరం నిత్య జీవమై 
(2)
నిన్ను నన్ను పిలిచే శ్రీయేసుడు (2)
ఎంత జాలి, ఎంత కరుణ యికను మన పైన (2)
మరణము గెలిచెను మన ప్రభువు - మనుజాళి రక్షణ కోసమూ (2)

Verse 2
నేడే పునరుద్దాన దినం - సర్వ మానవాళికి పర్వ దినం (2)
పాపపు చెర నుండి విడుదల (2)
ఎంత ధన్యం, ఎంత భాగ్యం - నేడే రక్షణ దినం (2) 
మరణము గెలిచెను మన ప్రభువు - మనుజాళి రక్షణ కోసమూ (2)

21. Maranamu Gelichenu Mana Prabhuvu 21. మరణము గెలిచెను మన ప్రభువు



Chorus
Naa Praanamaa Sannuthinchumaa
Parishuddha Naamamun
Ennadu Leni Reethigaa
Aaraadhinchu Aayananu

Verse1
Vekuva Velugu Thejarillunu
Maralaa Ninnu Keerthinche Tharunam
Gathinchhinademainaa Mundunnadi Edainaa
Sthuthinchanela Sarva Siddhame              ||Naa Praanamaa||

Verse2
Unnatha Prematho Visugu Chendaka
Goppavaadavu Dayagala Devaa
Nee Manchithanamukai Sthuthiyinthunu
Ennenno Melul Kanugonagalanu            
||Naa Praanamaa||

Verse3
Naa Shareeramu Krushinchu Aa Dinamu
Jeevitha Gaduvu Sameepinchinaa
Konasaaginchi Keerthinchuchunda
Nithyamu Nithyamu Keerthinthunu             ||Naa Praanamaa||

Chorus
నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా
పరిశుద్ధ నామమున్
ఎన్నడూ లేని రీతిగా
ఆరాధించు ఆయనను
 
Verse1
వేకువ వెలుగు తేజరిల్లును
మరలా నిన్ను కీర్తించే తరుణం
గతించినదేమైనా ముందున్నది ఏదైనా
స్తుతించనేల సర్వ సిద్ధమే           ||నా ప్రాణమా||

Verse2
ఉన్నత ప్రేమతో విసుగు చెందక
గొప్పవాడవు దయగల దేవా
నీ మంచితనముకై స్తుతియింతును
ఎన్నెన్నో మేలుల్ కనుగొనగలను           ||నా ప్రాణమా||

Verse3
నా శరీరము కృశించు ఆ దినము
జీవిత గడువు సమీపించినా
కొనసాగించి కీర్తించుచుండ
నిత్యము నిత్యము కీర్తింతును           ||నా ప్రాణమా||

22. Naa Praanamaa Sannuthinchumaa 22. నా ప్రాణమా సన్నుతించుమా



Chorus

Nee Chethitho Nannu Pattuko - Nee Aathmatho Nannu Nadupu 
Shilpi Chethilo Shilanu Nenu - Anukshanamu Nannu Chekkumu 

Verse 1 

Andhakara Loyalona - Sancharinchina Bhayamu Ledhu
Nee Vaakyam Shakthigaladhi - Naa Throvaku Nithya Velugu 
Nee Chethitho Nannu Pattuko - Nee Aathmatho Nannu Nadupu 
Shilpi Chethilo Shilanu Nenu - Anukshanamu Nannu Chekkumu 

Verse 2   

Ghorapaapini Nenu Thandri - Paapa Yubilo Padiyuntini 
Levanettumu Shudhicheyumu - Pondhanimmu Needhu Premanu
Nee Chethitho Nannu Pattuko - Nee Aathmatho Nannu Nadupu 
Shilpi Chethilo Shilanu Nenu - Anukshanamu Nannu Chekkumu 

Verse 3 

Ee Bhuvilo Raaju Neeve - Naa Hrudilo Shanthi Neeve
Kummarinchumu Needu Athmanu - Jeevithanthamu Sevachesed-
han
Nee Chethitho Nannu Pattuko - Nee Aathmatho Nannu Nadupu 
Shilpi Chethilo Shilanu Nenu - Anukshanamu Nannu Chekkumu 

Chorus

నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు
శిల్పిచేతిలో సిలను నేను - అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము (2)

Verse 1 

అంధకార లోయలోన - సంచరించిన భయము లేదు
నీ వాక్యం శక్తిగలది - నా త్రోవకు నిత్యవెలుగు (2) 
నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు
శిల్పిచేతిలో సిలను నేను - అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము (2)

Verse 2   

ఘోరపాపిని నేను తండ్రి - పాప యూబిలో పడియుంటిని
లేవనెత్తుము శుద్ధిచేయుము - పొందనిమ్ము నీదు ప్రేమను (2)
నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు
శిల్పిచేతిలో సిలను నేను - అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము (2)

Verse 3 

ఈ భువిలో రాజు నీవే - నా హృదిలో శాంతినీవే 
కుమ్మరించుము నీదు ఆత్మను - జీవితాంతము సేవచేసెదన్ (2)
నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో - నీ ఆత్మతో నన్ను నడుపు
శిల్పిచేతిలో సిలను నేను - అనుక్షణము నన్ను చెక్కుము (2)

23. Nee Chethitho Nannu Pattuko 23. నీ చేతితో నన్ను పట్టుకో



Chorus
Nee Rakthame Nee Rakthame
Nan Shudhdheekarinchun
Nee Rakthame Naa Balamu (2)
  
Verse1
Nee Raktha Dhaarale Ila
Paapikaashrayambichchunu (2)
Parishudhdha Thandri Paapini
Kadigi Pavithra Parachumu (2)  ||Nee Rakthame|| 

Verse2
Nashinchu Vaariki Nee Siluva
Verrithanamugaa Nunnadi (2)
Rakshimpabaduchunna Paapiki
Devuni Shakthiyai Yunnadi (2)               ||Nee Rakthame||

Verse3
Nee Silvalo Kaarchinatti
Viluvaina Rakthamuche (2)
Paapa Vimukthi Chesithivi
Parishudhdha Deva Thanayudaa (2)       ||Nee Rakthame||

Verse4
Sthuthi Mahima Ghanathayu
Yugayugambulakunu (2)
Sthuthi Paathra Neeke Chellunu
Sthothraarhudaa Neeke Thagunu (2)         ||Nee Rakthame||

Chorus
నీ రక్తమే నీ రక్తమే నన్ శుద్దీకరించున్
నీ రక్తమే నా బలము (2)

Verse1
నీ రక్త ధారలే ఇల
పాపికాశ్రయంబిచ్చును (2)
పరిశుద్ధ తండ్రి పాపిని
కడిగి పవిత్ర పరచుము (2)             ||నీ రక్తమే||

Verse2
నశించు వారికి నీ సిలువ
వెర్రితనముగ నున్నది (2)
రక్షింపబడుచున్న పాపికి
దేవుని శక్తియై యున్నది (2)          ||నీ రక్తమే|| 

Verse3
నీ సిల్వలో కార్చినట్టి
విలువైన రక్తముచే (2)
పాప విముక్తి చేసితివి
పరిశుద్ధ దేవ తనయుడా (2)          ||నీ రక్తమే||

Verse4
స్తుతి మహిమ ఘనతయు
యుగయుగంబులకును (2)
స్తుతి పాత్ర నీకే చెల్లును
స్తోత్రార్హుడా నీకే తగును (2)            ||నీ రక్తమే||

24. Nee Rakthame Nee Rakthame 24. నీ రక్తమే నీ రక్తమే



Chorus
Neevu Chesina Upakaaramulaku
Nenemi Chellinthunu (2)
Aedaadi Doodelanaa… Velaadi Pottellanaa (2)    ||Neevu Chesi-
na||

Verse 1
Velaadi Nadulantha Visthaara Thailamu
Neekichchinaa Chaalunaa (2)
Garbha Phalamina Naa Jeshtya Puthruni
Neekichchinaa Chaalunaa (2)     ||Aedaadi||

Verse 2
Maranapaathrudanaiyunna Naakai
Maraninchithiva Siluvalo (2)
Karuna Choopi Nee Jeeva Maargaana
Nadipinchumo Yesayyaa (2)     ||Aedaadi||

Verse 3
Virigi Naligina Baliyaagamuganu
Naa Hrudaya Marpinthunu (2)
Rakshana Paathranu Chebooni Nithyamu
Ninu Vembadinchedanu (2)     ||Aedaadi||

Verse 4
Ee Goppa Rakshana Naakichchinanduku
Neekemi Chellinthunu (2)
Kapata Natanaalu Lenatti Hrudayaanni
Arpinchinaa Chaalunaa (2)    ||Aedaadi||

Chorus
నీవు చేసిన ఉపకారములకు 
నేనేమి చెల్లింతును (2)
ఏడాది దూడెలనా… వేలాది పోట్టేల్లనా (2) ||నీవు చేసిన||

Verse 1
వేలాది నదులంత విస్తార తైలము 
నీకిచ్చినా చాలునా (2)
గర్భ ఫలమైన నా జేష్ట్య పుత్రుని 
నీకిచ్చినా చాలునా (2)                    ||ఏడాది||

Verse 2
మరణపాత్రుడనైయున్న నాకై 
మరణించితివ సిలువలో (2)
కరుణ చూపి నీ జీవ మార్గాన 
నడిపించుమో యేసయ్యా (2)            ||ఏడాది||

Verse 3
విరిగి నలిగిన బలి యాగముగను నా 
హృదయ మర్పింతును (2)
రక్షణ పాత్రను చేబూని నిత్యము 
నిను వెంబడించెదను (2)       ||ఏడాది||

Verse 4
ఈ గొప్ప రక్షణ నాకిచ్చినందుకు 
నీకేమి చెల్లింతును (2)
కపట నటనాలు లేనట్టి హృదయాన్ని 
అర్పించినా చాలునా (2)                          ||ఏడాది||

25. Neevu Chesina Upakaaramulaku 25. నీవు చేసిన ఉపకారములకు



Chorus
 Nee vunte naaku chaalu yesayya
 Neevente nenu untanesayya Repeat
 Nee maata chalayya, nee choopu chalayya
 Nee thodu chalayya, nee needa chalayya 
Repeat
 Nee vunte naaku chaalu yesayya
 Neevente nenu untanesayya Repeat

Verse1
Enni badhalunnanu Ibbandulainanu
Entha kastamochina nishturamainanu
 
Nee maata chalayya, nee choopu chalayya
Nee thodu chalayya, nee needa chalayya
Nee vunte naaku chaalu yesayya
Neevente nenu untanesayya 

Verse2
 Brathuku naava pagilina, adavi palainanu
 Alalu munchivesina aashalu anagarina 

 Nee maata chalayya, nee choopu chalayya
 Nee thodu chalayya, nee needa chalayya 
Nee vunte naaku chaalu yesayya
 Neevente nenu untanesayya

Verse3
 Aasthulanni poinaa anaadhagaa migilinaa
 Aapthule vidanaadina aarogyam ksheen-
inchina 

Nee maata chalayya, nee choopu chalayya
Nee thodu chalayya, nee needa chalayya 
Nee vunte naaku chaalu yesayya
Neevente nenu untanesayya

Verse4
 Neeku ilalo yediyu ledu Asaadhyamu
 Needu krupatho naakediyu Nakilalo sa-
maanamu 

Nee maata chalayya, nee choopu chalayya 
Nee thodu chalayya, nee needa chalayya 
Nee vunte naaku chaalu yesayya
Neevente nenu untanesayya

Chorus
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య 
నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్య
నీ మాట చలయ్య, నీ చూపు 
చలయ్య
నీ తోడు చలయ్య, నీ నీడ చలయ్య
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య 
నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్య

Verse1
ఎన్ని బాధలున్నాను 
ఇబ్బందులయనాను   
ఎంత కస్తామోచిన నిశ్తురమైనను 
నీ మాట చలయ్య, నీ చూపు 
చలయ్య
నీ తోడు చలయ్య, నీ నీడ చలయ్య
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య 
నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్య

Verse2
బ్రతుకు నావ పగిలిన, అడవి 
పలయనాను
అలలు ముంచివేసిన ఆశలు అణగారిన 
నీ మాట చలయ్య, నీ చూపు 
చలయ్య
నీ తోడు చలయ్య, నీ నీడ చలయ్య
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య 
నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్య

Verse3
ఆస్తులన్నీ పొఇనా అనాధగా మిగిలినా
ఆప్తులే విడనాడిన ఆరోగ్యం 
క్షీణించిన 

నీ మాట చలయ్య, నీ చూపు 
చలయ్య
నీ తోడు చలయ్య, నీ నీడ చలయ్య
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య 
నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్య

Verse4
నీకు ఇలలో ఏదియు లేదు అసాధ్యము 
నీడ్డు కృపతో నాకేదియు నకిలలో 
సమానము
నీ మాట చలయ్య, నీ చూపు 
చలయ్య
నీ తోడు చలయ్య, నీ నీడ చలయ్య
నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య 
నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్య

26. Neevunte Naku Chalu Yesayya 26. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్య 



HParama Jeevamu Naaku Nivva
Thirigi Lechenu Naatho Nunda(2x)
Nirantharamu Nannu Nadipinchunu
Marala Vachchi Yesu Konipovunu(2x)

Chorus
Yesu Chaalunu Hallelujah – Yesu Chaalunu Hallelujah
Ae Samayamaina Ae Sthithikaina
Naa Jeevithamulo Yesu Chaalunu

Verse1
Saathaanu Shodhanaladhikamaina
Sommasillaka Saagi Velledanu(2x)
Lokamu Shareeramu Laaginanu
Lobadaka Nenu Velledanu(2x)   ||Yesu||

Verse2
Pachchika Bayalulo Parundajeyun
Shaanthi Jalamu Chentha Nadipinchunu(2x)
Anishamu Praanamu Thrupthi Parachun
Marana Loyalo Nannu Kaapaadunu(2x)             ||Yesu||

Verse3
Narulellaru Nannu Vidichinanu
Shareeramu Kulli Krushinchinanu(2x)
Harinchinan Naa Aishwaryamu
Virodhivale Nannu Vidachinanu(2x)         ||Yesu||

పరమ జీవము నాకు నివ్వ
తిరిగి లేచెను నాతో నుండ(2x)
నిరంతరము నన్ను నడిపించును
మరల వచ్చి యేసు కొని పోవును(2x)

Chorus
యేసు చాలును హల్లెలూయా – యేసు చాలును హల్లెలూయా
యే సమయమైన యే స్థితికైన
నా జీవితములో యేసు చాలును

Verse1
సాతాను శోధనలధికమైన
సొమ్మసిల్లక సాగి వెళ్ళెదను(2x)
లోకము శరీరము లాగినను
లోబడక నేను వెళ్ళెదను(2x)          ||యేసు||

Verse2
పచ్చిక బయలులో పరుండజేయున్
శాంతి జలము చెంత నడిపించును(2x)
అనిశము ప్రాణము తృప్తిపరచున్
మరణ లోయలో నన్ను కాపాడును(2x)           ||యేసు||

Verse3
నరులెల్లరు నన్ను విడిచినను
శరీరము కుళ్ళి కృశించినను(2x)
హరించినన్ నా ఐశ్వర్యము
విరోధివలె నన్ను విడచినను(2x)       ||యేసు||

27. Parama Jeevamu Naaku Nivva 27. పరమ జీవము నాకు నివ్వ  



Chorus
Sthothram Chellinthumu
Sthuthi Sthothram Chellinthumu
Yesu Naathuni Melulu 
Thalanchi(2x)   

Verse1
Deevaa Raathramulu
Kantipaapavale Kaachi(2x)
Dayagala Hasthamutho
Brochi Nadipinchithivi(2x)             

Verse2
Gaadaandhakaaramulo
Kanneeti Loyalalo(2x)
Krushinchi Poneeyaka
Krupalatho Balaparachithivi(2x)      

Verse3
Sajeeva Yaagamugaa
Maa Shareeramu Sa-
marpinchi(2x)
Sampoorna Sidhdhinonda
Shudhdhaathmanu Nos-
agithivi(2x)    

Verse4
Seeyonu Maargamulo
Palu Shodhanalu Raagaa(2x)
Saathaanni Jayinchutaku
Vishwaasamu Nichchithivi(2x)          

Verse5
Siluvanu Mosukoni
Suvaarthanu Chepatti(2x)
Yesuni Vembadimpa
Entha Bhaagyamu Nich-
chithivi(2x)   

Verse6
Paadeda Hallelujaah
Maranaatha Hallelujaah(2x)
Sada Paadeda Hallelujaah
Prabhu Yesuke Hallelujaah(2x)

Chorus
స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి 
స్తోత్రం చెల్లింతుము 
యేసు నాథుని మేలులు 
తలంచి(2x)        

Verse1
దివారాత్రములు 
కంటిపాపవలె కాచి(2x)
దయగల హస్త్తముతో 
బ్రోచి నడిపించితివి(2x)     

Verse2
గాడాందకారములో 
కన్నీటి లోయలలో(2x)
కృశించి పోనీయక కృపలతో 
బలపరచితివి(2x)      

Verse3
సజీవ యాగముగా మా 
శరీరము సమర్పించి(2x)
సంపూర్ణ సిద్దినొంద 
శుద్దాత్మను నొసగితివి(2x)     

Verse4
సీయోను మార్గములో 
పలుశోధనలు రాగా(2x) 
సాతాన్ని జయించుటకు 
విశ్వాసము నిచ్చితివి(2x)    

Verse5
సిలువను మోసుకొని సువార్తను 
చేపట్టి(2x)
యేసుని వెంబడింప ఎంత 
భాగ్యము నిచ్చితివి(2x)      

Verse6
పాడెద హల్లెలూయా మరనాత 
హల్లెలూయా (2x)
సద పాడెద హల్లెలూయా 
ప్రభుయేసుకే హల్లెలూయా(2x)

28. Sthothram Chellinthumu 28. స్తోత్రం చెల్లింతుము



Wonderful, merciful Savior
Precious Redeemer and Friend
Who would have thought that a 
Lamb
Could rescue the souls of  men
Oh, You rescue the souls of  men
 
Counselor, Comforter, Keeper
Spirit we long to embrace
You offer hope when our hearts 
have
Hopelessly lost our way
Oh, we’ve hopelessly lost the way
 
You are the One that we praise
You are the One we adore
You give the healing and grace
Our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for
 

Almighty, infinite Father
Faithfully loving Your own
Here in our weakness You find us
Falling before Your throne
Oh, we’re falling before Your 
throne

You are the One that we praise
You are the One we adore
You give the healing and grace
Our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for

You are the One that we praise
You are the One we adore
You give the healing and grace
Our hearts always hunger for
Oh, our hearts always hunger for

అద్భుతం, దయగల రక్షకుడు
విలువైన విడుదల ఇచ్చువాడ మరియు 
స్నేహితునడ
ఎవరు మాత్రం ఆలోచించారు అది ఒక 
గోరేపిల్ల
రక్షించగలదు పురుషుల ఆత్మలు
ఓహ్, మీరు రక్షించు పురుషుల ఆత్మలు
 
ఆలోచన కర్త, ఓదార్చేవాడు, కాపాడేవాడు 
ఆత్మ మేము చాలా కాలం వరకు 
ఆలింగనము
మీరు ఆశను అందిస్తారు మా 
హృదయాలు ఉన్నప్పుడు
ఆశలేని పోగొట్టుకొన్న మన దారి
ఓహ్, మేము చేసిన ఆశలేని పోగొట్టుకొన్న 
మన దారి
 
మీరే సరైనవారు మేము స్తుతిస్తాము
మీరే సరైనవారు మేము ఆరాధించు
మీరు వైద్యం ఇవ్వండి మరియు దయ
మా హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ ఆకలి కోసం
ఓహ్, మా హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ 
ఆకలి కోసం
 

దేవుడు, అనంతమైన తండ్రి
నమ్మక0గా ప్రేమి0చడ0 నీ సొంతం
ఇక్కడ మా బలహీనత మీరు మాకు 
దొరుకుతుంటారు
పడడము నీ సింహాసనము ముందు
ఓహ్, మేము పడడము నీ సింహాసనము 
ముందు
 

మీరే సరైనవారు మేము స్తుతిస్తాము
మీరే సరైనవారు మేము ఆరాధించు
మీరు వైద్యం ఇవ్వండి మరియు దయ
మా హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ ఆకలి కోసం
ఓహ్, మా హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ 
ఆకలి కోసం
 
మీరే సరైనవారు మేము స్తుతిస్తాము
మీరే సరైనవారు మేము ఆరాధించు
మీరు వైద్యం ఇవ్వండి మరియు దయ
మా హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ ఆకలి కోసం
ఓహ్, మా హృదయాలు ఎల్లప్పుడూ 
ఆకలి కోసం

29. Wonderful, merciful Savior 29. అద్భుతం, దయగల రక్షకుడు



Yese Naa Parihari - Priya Yese Naa parihari
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihari ||యేసే||

Enni Kashtalu Kaliginanu - Nannu Krunginche Baadhalenno
Enni Nashtalu Shobhillina - Priya Prabhuve Naa Parihari
Yese Naa Parihari - Priya Yese Naa parihari
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihari ||యేసే||

Nannu Saathanu Vembadinchina - Nannu Shatruvu Edirinchina
Palu Nindalu Nanu Chuttina - Priya Prabhuve Naa Parihari
Yese Naa Parihari - Priya Yese Naa parihari
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihari ||యేసే||

Mani Manyalu Lekunna - Mano Vedanalu Vedhinchina
Narulellaru Nanu Vidachina - Priya Prabhuve Naa Parihari
Yese Naa Parihari - Priya Yese Naa parihari
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihari ||యేసే||

Bahu Vyaadhulu Nanu Shokinaa - Naaku Shaanti Karuvaina
Nannu Shodhakudu Shodinchina - Priya Prabhuve Naa Parihari
Yese Naa Parihari - Priya Yese Naa parihari
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihari ||యేసే||

Devaa Neeve Naa Adhaaram - Nee Premaku Saatevvaru
Naa Jeevitha Kaalamantha - Ninnu Paadi Stuthinchedanu
Yese Naa Parihari - Priya Yese Naa parihari
Naa Jeevitha Kaalamella - Priya Prabhuve Naa Parihari ||యేసే||

యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2)

ఎన్ని కష్టాలు కలిగిననూ – నన్ను కృంగించే బాధలెన్నో (2)
ఎన్ని నష్టాలు శోభిల్లినా – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి   (2)
యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2) ||యేసే||

నన్ను సాతాను వెంబడించినా  – నన్ను శతృవు ఎదిరించినా (2) 
పలు నిందలు నను చుట్టినా  – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)
యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2) ||యేసే||

మణి మాణ్యాలు లేకున్న - మనోవేదనలు వేధించిన (2) 
నరులెల్లరు నను విడచిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2) 
యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2) ||యేసే||

బహు వ్యాదులు నను సోకిన - నాకు శాంతి కరువైన (2) 
నను శోధకుడు శోధించిన - ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి (2)
యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2) ||యేసే||

దేవా నీవే నా ఆధారం – నీ ప్రేమకు సాటెవ్వరు  (2)
నా జీవిత కాలమంత – నిను పాడి స్తుతించెదను (2) 
యేసే నా పరిహారి – ప్రియ యేసే నా పరిహారి
నా జీవిత కాలమెల్ల – ప్రియ ప్రభువే నా పరిహారి  (2) ||యేసే||

30. Yese Naa Parihari 30. యేసే నా పరిహారి



BODY BODY

31. Yesu Swaami Neeku Nenu 31. TITLE


