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Let’s come together and worship God Almighty 
Let’s dedicate ourselves to Jesus Christ 

Let’s rejoice in the presence of the Holy Spirit 
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1. എണ്ണ ി എണ്ണ ി സ്തുതിക്കുവാൻ 
എണ്ണ മില്ല ാത്ത കൃപകളിനാൽ   
ഇന്നെയ ാളം തൻ ഭുജത്താൽ  
എയെ താങ്ങി  നാമയമ   2 
 
  ഉെംന്നവച്ച വവരി ിൻ   
  കണ്ണ ിൻ മുമ്പിൽ പതറാന്നത 2 
  കണ്മണ്ിയപാൽ കാക്കും കരങ്ങളിൽ  
  നിന്നെ മൂടി മറച്ചിയല്ല   2 എണ്ണ ി എണ്ണ ി ... 
 
യ ാർദ്ദാൻ കല്ങ്ങി മറി ും  
ജീവിത ഭാരങ്ങൾ    2 
ഏല്ി ാവിൻ പുതന്നെവിന്നട  
നിന്നെ വിശ്വാസ യശ്ാധന ിൽ   2 എണ്ണ ി എണ്ണ ി ... 
 
  നിനന്നക്കതിരാ ് വരും  
  ആ ുധം ഫല്ിക്ക ില്ല      2 
  നിന്നെ ഉട വൻ നിെവകാശ്ം  
  തന്നെ ദാസരിൽ നീതി വൻ  2 എണ്ണ ി എണ്ണ ി ... 
 

2. താതന്നെ മാർ വയല്ല  െൂന്നടനിക്്ക...  
 താന്നതന്നെ വകയല്യല്ല  തണ്ന്നല്നിക്്ക      (2) 
 ന്നകാതിയ റുയെ.. അരികിൽ  വരാൻ ...  
 തിരുപാദത്തിൽ  കിടെിടുവാൻ     (2) 
   
  ആരാധന  ആരാധന ആരാധന ആരാധന      (2)  
                
 തുല്യം ന്നൊല്ല ാൻ .. ആരുമിയല്ല   
 അയങ്ങ യപാന്നല് യ ശ്ുയവ..          (2) 
 ജീവയന.. സവന്തയമ..  
 അയങ്ങ മാർവിൽ... ൊരുെു ഞാൻ    (2) 
   
  ആരാധന  ആരാധന ആരാധന ആരാധന      (2) 
  
 അയങ്ങയപാന്നല്.. സ്യനഹിച്ചീടാൻ    
 ആവതില്ല  ആർ ക്കുയമ...            (2) 
 സ്യനഹയമ.. യരപമയമ..  
 അയങ്ങ മാർ വിൽ  ൊരുെു ഞാൻ    (2)  
   
  ആരാധന  ആരാധന ആരാധന ആരാധന       (2)   
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1. Enni enni sthuthickuvaan 
 Ennamillatha krupakalinaal 
 Innayolam than bhujathaal 
 Enne thaangiya naamame 
 
  Unnam vecha vairiyin 
  Kannin mumpil patharaathe 
  Kanmanipol kaakum karangalil 
  Ninne mudi marachille 
 
 Yordaan kalangi mariyum 
 Jeevitha bhaarangal 
 Eliyaavin puthappevide 
 Ninte viswaasa shodhanayil 
 
  Ninakethirai varum 
  Aayudham phalikayilla 
  Ninte udayavan nin avakaasham 
  Thante daasaril neethiyaven 
 
 
 
2. Thaathente marvvalle choodenikku...  
 Thaathente kayyalle thanalenikku  (2) 
 Kothiyerunne.. arikil varaan...  
 Thirupathatthil kidanneeduvan  (2) 
 
  Aaraadhana  Aaraadhana  Aaraadhana  Aaraadhana      (2) 
                
 Thulyam chollaan aarumille   
 Ange pole yeshuve..                (2) 
 Jeevane.. swanthame..  
 Ange maarvil... chaarunnu njan    (2)  
 
  Aaraadhana  Aaraadhana  Aaraadhana  Aaraadhana      (2) 
 
 Ange pole snehiccheedaan  
 Aavathilla aarkkume               (2) 
 Snehame.. premame..  
 Ange marvvil chaarunnu njan  (2)  
 
  Aaraadhana  Aaraadhana  Aaraadhana  Aaraadhana      (2) 
     
      Thaathente marvvalle ... 
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3. എന്നെ കരുതുെ വിധങ്ങയളാർ ത്താൽ    
 നന്ദി ാല്ുള്ളം നിറഞ്ഞിടുയെ 
 എന്നെ നടത്തുെ വഴികയളാർ ത്താൽ       
 ആനന്ദത്തിൻ  അരശ്ു യപാഴിഞ്ഞിടുയെ 
 
  യ ശ്ുയവ.. രക്ഷക.. നിന്നെ ഞാൻ  .. 
  സ്യനഹിക്കും.. ആ ുസസ ിൻ ... നാന്നളല്ല ാം .. 
  നന്ദി ാൽ .. പാടിടും ..   2 
 

പാപക്കുഴി ിൽ  ഞാൻ  താണ്ിടാന്നതൻ    
പാദം ഉറെുള്ള പാറയമൽ  നിർ ത്തി  
പാടാൻ  പുതു ഗീതം നാവിൽ  തെു  
പാടും സ്തുതികൾ  എയെശ്ുവിെ്  യ ശ്ുയവ.. രക്ഷക... 

 
ഉള്ളം കല്ങ്ങിടും യവള ിന്നല്ൻ     
ഉള്ളിൽ  വയെശ്ു ന്നൊല്ല ിടുെു  
ന്നതല്ല ും ഭ ം യവണ്ടന്ന ൻ  മകയന  

  എല്ല ാനാളും ഞാൻ  കൂന്നട ുണ്്ട  യ ശ്ുയവ.. രക്ഷക...  
 

ഓയരാ ദിവസവും യവണ്ടന്നതല്ല ാം  
യവണ്ടുംയപാൽ നാഥൻ  നൽ കിടുെു  
തിെു രതിപ്ത്തനാ ് തീർ െയശ്േം  
നന്ദി ാൽ  സ്യതാരതം പാടുന്നമെും    യ ശ്ുയവ.. രക്ഷക... 
      

4.  ഏഴു വി ്ിൻ ്കുവില  ല്ലേ  ാഭ പന  ണ്ണ ്ാാത            
 രാറത തപാൻകച്ചാണ്ി്ുാം കാുനല്ലേ െശുല്ലേ വ  
   
  ആദയനാം ിന്ത്യനാം ്ീ രാ മോാം ല്ലേ ാശുല്ലേ വ  
  സ്തുതികള ക്കുാം പുകഴതൊതകുാം ല്ലേ ാാശുയല്ലേ ്ശുല്ലേ വ  
   ാല്ലേ ചചുയ്യാ      ാല്ലേ ചചുയ്യാ       
 
 ്ിതെ പവപവുാം ഭാവവുാം എെിചാവത   
 ്ിതെ ആത്മ തിയിാുാം എെില  കവി്ീകത    ആദയനാം     
 
 എതെ  ഇഷതകങ്ങള  ഒനുല്ലേ ര ല്ലേ വതെല്ലേ െശുല്ലേ വ    
 ്ിതെ   ിതതിൻ ്ിറവില  ഞാൻ പ്രല്ലേ  ാഭി്ത   ആദയനാം     
 
 ്ിതെ ്ാരവുാം കീ തിാുാം എെില  ്ിറ്ികത  
 ്ിതെ സ്തല്ലേ ് വുാം താഴത രാുാം എെില  കവി്ീകത   ആദയനാം     
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3. Enne karuthunna vidhangaloarthaal 
 Nandiyaalullam niranjidunne 
 Enne nadathunna vazhikalorthaal 
 Aanandathin ashru pozhinjidunne 
 
  Yeshuve rakshaka ninne njan 
  Snehikkum aayussin naalellam 
  Nandiyaal paadidum   2 
 

Paapakkuzhiyil njan thaanidaathen 
Padham urappulla paaramel nirthy 
Paadaan puthu geetham naavil thannu 
Paadum sthuthikal enn eshuvinnu  Yeshuve rakshaka 
 
Ullam kalangeedum velayilen 
Ullil vanneshu chollidunnu 
Thellum bhayam vendayen makane 
Ellanaalum njan koodeyundu   Yeshuve rakshaka 
 
Oro dhivasavum vendathellam 
Vendumpol naadhan nalkidunnu 
Thinnu threepthanayi theernna shesham 
Nandiyaal sthothram paadumennum  Yeshuve rakshaka 
 
Dheham kshayichalum Yeshuve nin 
Sneham ghoshikkum loka mengum 
Kaanman kothikkunne nin mukham njan 
Kaanthaa vegam nee vannidanne  Yeshuve rakshaka 

 
 
4. Ezu vilakkin naduvil shobha poornanayi          
 Maarathu pon kacha aninjum kaanunneshuve          
 
  Aadhyanum antyanum ni maathram yeshuve   
  Sthuthikalkum pukazchaykum yogyaneshuve   
  Haaleluyyaa .... Haaleluyyaa .....  
 
 Ninte roopavum bhavavum ennilavatte   
 Ninte aathmashakthiyum ennil kavinjidatte   
       Aadhyanum ... 
 Ente ishtangal onnume vendennushuve     
 Ninte  hithathin niravil njan prashobhikkatte   
       Aadhyanum ... 
 Ninte naamavum keerthiyum ennil niranjidatte 
 Ninte snehavum thazhmayum ennil kavinjidatte 
       Aadhyanum  ... 
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5.  യഹാവ  ീന്നര ദാതാവാം വദവം 
  നീ മാരതം മതി എനിക്്ക 
   യഹാവ റാഫാ ന്നസൌഖ്യദാ കൻ  
   തൻ  അടിെിണ്രാൽ  ന്നസൌഖ്യം  
    യഹാവ ശ്മ്മാ കൂന്നട ിരിക്കും 
   നല്്കുന്നമൻ  ആവശ്യങ്ങൾ  
 
  നീ മാരതം മതി, നീ മാരതം മതി  
  നീ മാരതം മതി എനിക്്ക  
  നീ മാരതം മതി, നീ മാരതം മതി  
  നീ മാരതം മതി എനിക്്ക  
 
    യഹാവ ഏയല്ാഹിം സൃേ്ടാവാം വദവം 
   നിൻ  വെനത്താൽ  ഉളവാന്ന ല്ല ാം 
    യഹാവ ഏയല്യാൻ  അതയുെതൻ  നീ  
   നിന്നെയൊന്നല് മറ്റാരുമില്ല  
    യഹാവ ശ്ായല്ാം എൻ  സമാധാനം  
   നൽ കി നിൻ  ശ്ാന്തി എെിൽ  
     നീ മാരതം മതി...   

6. നീ എന്നെ  സയേതവും 
 നീ എന്നെ  യകാട്ട ും 
 നീ എന്നെ  രപാണ്നാഥൻ  
 നീ എൻ  വദവം              
 
  ആരാധിക്കും ഞാൻ  പൂർ ണ് ഹൃദ യമാന്നട 
  യതടും നിൻ  മുഖ്ം ജീവ കാല്ന്നമല്ല ാം 
  യസവിച്ചീടും ഞാൻ  എൻ  സർ വവുമാ ്  
  അടി നിതാ 
  അടി നിതാ യദവ         (3) 
  അടി നിതാ 
 
 നീ എന്നെ  രക്ഷകനും 
 നീ എന്നെ  വവദയനും 
 നീ എന്നെ  ആല്ംബവും 
 നീ എൻ  വദവം              (2) ആരാധിക്കും  
 
 നീ എന്നെ  പാല്കനും 
 നീ എന്നെ  ആശ്വാസവും 
 നീ എന്നെ  മറവിടവും 
 നീ എൻ  വദവം             (2)  ആരാധിക്കും 
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5. Yahova yire dathaavaam daivam 
 Nee maathram mathi enikku 
 Yahova raafaa sawkhyadhaayakan 
 Than adippinaraal saukhyam   
 Yahova shammaa koodeyirikkum 
 Nalkumen aavashyangal 
 
  Nee maathram mathi , ni maathram mathi  
  Nee maathram mathi enikku   
  Nee maathram mathi , nee maathram mathi  
  Nee maathram mathi enikku   
 
 Yahova elohim srishtavaam daivam 
 Nin vachanathaal ulavaayellaam 
 Yahova elyon athyunnathan nee 
 Ninneppole mattaarumilla 
 Yahova shalom en samadhanam   
 Nalki nin shaanthi ennil 
     Nee maathram mathi …. 
                                           
 

 
 

6. Nee ente sankethavum 
 Nee ente kottayum 
 Nee ente prananaadhan 
 Nee en Daivam           (2) 
 
  Araadhikkum njan poorna hridayamode 
  Thedum nin mugham jeeva kaalamellam 
  Sevicheedum njan en sarvvavumaay     
  Adiyanithaa 
  Adiyanithaa deva          (3) 
  Adiyanithaa 
 
 Nee ente rakshakanum 
 Nee ente vaidyanum 
 Nee ente aalambavum 
 Nee en Daivam                        (2)  Araadhikkum  
 
 Nee ente paalakanum 
 Nee ente aaswasavum 
 Nee ente maravidavum 
 Nee en daivam                       (2)   Araadhikkum  
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7. എ്ി്ാാത  കരുുെവൻ  
 ഭാെങ്ങള വ ിക്കുെവൻ 
 എതെ ദക വികാതവൻ  
 ല്ലേ ാശു എൻ കൂതക ഉെത     2 
 
  പെീക്ഷ എതെ ദദവാം ിനവദിച്ചാല  
  പെി ാൊം എ്ി്ാാത  കരുതീ ുെത    2 
  എന്ത്ിത്നു ല്ലേ ൊദി്ിചൂ ഞാൻ  
  എതെ ്ന്മ്ാതാെറിാുനു ഞാൻ     2 
 

എെിതീാില വീണ്ാചുാം    
ിവിതക ഞാൻ ഏക്ചൂ  2 
വീഴുെതത  തീാിചചൂാ    
എതെശുവിൻ കെങ്ങ ിചാ    2 പെീക്ഷ    

 
ല്ലേ  ാെരാാം ല്ലേ  ാധ്ാില   
ആഴങ്ങള കകെികുല്ലേ പാള  2 
്കതെല്ലേ തശുവല്ലേ  മോ  
ഞാൻ ിവൻ കെങ്ങ ിചാ   2 പെീക്ഷ    

 
ദദവതര്ി്നകൂചാം    
ിു ്ൊാത  ിറിാുനു ഞാൻ  2 
ദദവാം ിനകൂചതരേില        

 ആതെ്ിത്തിൊാികുാം       2 പെീക്ഷ       
 
8. യ ശ്ുയവ രക്ഷാദാ കാ!  നിന്നെ സെിയധ വരുെു; 
 എന്നെ പാപഭാരവുമാ ് വല്ല ഭായ കു രക്ഷന്ന    2 
 

 ഉെതി ന്നവടിഞ്ഞവയന മെിൽ താണ്ു വെവയന  2 
 എനിക്കാ ിട്ടല്ല യ ാ രകൂശ്ിേൽ ജീവന്നന തെത്  2 
       യ ശ്ുയവ .. 
പാപം ന്നെ ്തിടത്തവയന പരിക്ഷീണ്നാ വന്നന   2 
എനിക്കാ ിട്ടല്ല യ ാ രകൂശ്ിേൽ ദാഹിച്ചു യകണ്ത്  2 
       യ ശ്ുയവ ... 
 ശ്ാപയരാഗയമറ്റവയന  പാപമാ ി തീർെവന്നന  2 
 എനിക്കാ ിട്ടല്ല യ ാ രകൂശ്ിേൽ പാടുകൾ ഏറ്റത് 2 
       യ ശ്ുയവ ... 
എന്നെ യരാഗം നീ വഹിച്ചു എന്നെ ശ്ാപം നീക്കി മുറ്റും 2 
നിനക്കാ ിന്നട്ടന്നെെും  ഞാനിനി ജീവിക്കും നിശ്ച ം      2 
       യ ശ്ുയവ ... 
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7. Enikkay karuthunnavan 
 Bharangal vahikkunnavan 
 Enne kai vidathavan 
 Yeshu en koode undu.. 2 
 

 Pareeksha ente Dhaivam anuvadhichal 
 Pariharam enikkay karutheettundu  2 
 Entinennu chodikkilla njan 
 Ente nanmakkayennariyunnu njan.. 2 

 
Eritheeyil veennalum 
Avide njan ekanalla  2 
Veezhunnathu theeyilallaa.. 
Enneshuvin karangalila.. 2 Pareeksha... 

 
Ghoramaam shodhanayil 
Aazhangal kadannidumpol 2 
Nadakkunnatheshuvathre 
Njan avan karangalila  2 Pareeksha... 

 
Dhaivamenikkanukoolam 
Athu nannay ariyunnu njan 2 
Dhaivam anukoolamenngil 
Aarenikkethirayidum...  2 Pareeksha… 
 
 
 

8. Yeshuve raksha dhayaka ninte sannidhe varunnu   
 Ente paapabhaaravumaai vallabhaa yeku rakshaye  2 
 

Unnathi vedinjavane mannil thaanu vannavane    2 
Enikkaayittallayo krooshinkal jeevane thannathu  2 
      Yeshuve raksha  … 
 
Paapam chaithidatthavane pariksheenanaayavane   2 
Enikkaayittallayo krooshinkal dhaahichu kenathu  2 
      Yeshuve raksha  … 
 
Shapa roga ettavane paapamayi theernnavane    2 
Enikkaayittallayo krooshinkal paadukal ettathu   2 
      Yeshuve raksha  … 
 
Ente rogam nee vahichu ente shaapam neekki maattum  2 
Ninakkaayittennennum njaanini jeevikkum nishchayam  2      
      Yeshuve raksha  … 
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9. ഇെയ ാളം എയെ നടത്തി 
 ഇെയ ാളം എയെ പുല്ർ ത്തി 
 എന്നെ യ ശ്ു എരത നല്ല വൻ  
 അവൻ  എെുന്നമെും മതി ാ വൻ   
 

 എന്നെ പാപ ഭാരന്നമല്ല ാം  
 തന്നെ െുമല്ിൽ  ഏറ്റു ന്നകാണ്്ട  
 എനിക്കാ ് കുരിശ്ിൽ  മരിച്ച  
 എന്നെ യ ശ്ു എരത നല്ല വൻ  

 
 യരാഗ ശ്യല് ിൽ  എനിക്കു വവദയൻ   
 യശ്ാക യവള ിൽ  ആസവാസകൻ  
 ന്നകാടും ന്നവ ില്തിൽ  തണ്ല്ുമവൻ  
 എന്നെ യ ശ്ു എരത നല്ല വൻ  
 

 ഒരു നാളും വകവിടില്ല  
 ഒരു നാളും ഉയപക്ഷിക്കില്ല  
 ഒരു നാളും മറക്കുകില്ല  
 എന്നെ യ ശ്ു എരത വിശ്വസ്തൻ  
 

 എന്നെ യ ശ്ു വെിടുയമ്പാൾ   
 തിരുമാർ യവാടണ്ഞ്ഞിടും ഞാൻ  
 യപാ യപാൽ  താൻ  യവഗം വരും  
 എന്നെ യ ശ്ു എരത നല്ല വൻ  
 
 
10. സ്തുതിതൊതര്ല്ലേ ര ്ിതയവുാം 
 ്ിൻ ജീവ്ാഥല്ലേ ്ശുല്ലേ വ 
 ഇുല്ലേ പാല  സ്വജീവൻതല്ലേ ൊൊത്മ 
 സ്തല്ലേ ് ിതൻ ല്ലേ വറാെി്ി 
  

 രെ്ാധികാെിാാിരുെ  
 ല്ലേ  ാെ്ാാം പി ാെിത് 
 രെണ്തി്ാതച ്ീ്ി മൃതയ ു
 ഭീതിതീ ത ്ാഥത് 

 
 ബഹുരാ്യ്ാരാൊെയ്ാാി 
 വാ്ിചവൻ വാഴതകാാല   
 ബച ീ്താില   ദകവികാതത  
 ല്ലേ െ തതകാളു്ളരാകാാല  
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9. Innayolam enne nadathi 
 Innayolam enne pularthi 
 Ente yeshu ethra nallavan 
 Avan ennumennum mathiyayavan   
 

 Ente paapa bharamellam   
 Thante chumalil eattu kondu   
 Enikkay kurishil maricha   
 Ente yeshu ethra nallavan 

 
 Roga shayyayil enikku vaidhyan   
 Shoka velayil aaswasakan 
 Kodum veyilathil thanalumavan 
 Ente yeshu ethra nallavan 
 

 Oru naalum kaividilla 
 Oru naalum upekshikkilla 
 Oru naalum marakkukilla 
 Ente yeshu ethra vishwasthan 

 
 Ente yeshu vannidumpol   
 Thirumaarvodananjidum njan 
 Poya pol thaan vegam varum   
 Ente yeshu ethra nallavan 
 
 
 
10. Sthuthi chey maname nithyavum 
 Nin Jeevanaadhaneshuve 

Ithupol swajeevan thannoraathma  
Snehithan veraarini 
 

Maranaadhikaariyaayirunna  
Khoranaam pishaachine 
Maranathinnaale neekki mruthyu  
Bheethi theertha naadhane 

 
Bhahumaanyanamaachaarya naayi  
Vaanilavan vaazhkayal 
bhalaheenadhayil kaividaathe  
Cherthu kollumaagayaal 
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 ദിനവും മനയമ തൽ സമ ം 
 വൻ  കൃപകൾ  രപാപിൊൻ  
 അതിവധരയമാ ് 
 രകുപാസനത്തിനന്തികത്തിൽ  ന്നെെുനീ 
 
  ബഹുദൂ തരുച്ച നാദയമാന്നട 
  വാഴ്ത്തിടുെ നാഥന്നന  
  ബല്വും ധനവും ജ്ഞാനവുന്നമല്ല ാം  
  സവീകരിൊൻ  യ ാഗയന്നന 
 
11. കൂകുല്ലേ പാള  ഇപരുള്ള കുകുാംബാം 
 ാാ ത  ്ല കുാം കുകുാംബാം 
 ാല്ലേ  ാവ വാഴുാം കുകുാംബാം 
 ഞാനാം എതെ ഭവ്വുാം 
 ഞങ്ങള  ാല്ലേ  ാവതാ ല്ലേ സ്വിക്കുാം 
 സ്തല്ലേ താ മോ ാാശുാം ി െത്ിച്ചീകുാം  
 താത്ിഷതകാം ്ിവ തിക്കുാം     കൂകുല്ലേ പാള       
 

സൃഷതകാവാാം ദദവാം ്ാിച്ചീകുെ  
സ്ല്ലേ ന്ത്ാഷരുള്ള സ്ല  കുകുാംബാം  2 
സു്ഖ ദുഖങ്ങ ില  ഒൊാത  ്ിെികുാം  
കാെയ വിൊെകൊാീകുാം  
്ി മച സ്ത ല്ലേ ് താല  ്ിറ്ികുാം  
്ിതയ പിതാവിത് വന്ദിച്ചീകുാം       കൂകുല്ലേ പാള       
 

്ചൂാികാൻ കരുതീകുെ  
്ന്മ്ിറാുാം സ്ല  കുകുാംബാം     2 
കൂെിരുള  താഴതവതെ ത  െീകിചൂ 
  ുമോവിൻ രുപില്ലേ ചാ പതറികിചൂ 
്ി ഭാല്ലേ രാതക ്കെീകുാം  
സ്തയ വെ്തത ധയാ്ിച്ചീകുാം      കൂകുല്ലേ പാള       

 
ആതരാവാാം ദദവ ്ിറച്ചീകുെ  
കൃപ ്ിറാുാം സ്ല  കുകുാംബാം  2 
പ്രാ ഥ്ാിതചനുാം ്ിെതൊകുാം 
ആത്മ വെങ്ങ ാല ല്ലേ  ാഭിച്ചീകുാം  
ക്രന  ിതെ പാതാില  ്കെീകുാം  
ആത്മാവിതചനുാം  ആൊധിക്കുാം    കൂകുല്ലേ പാള       
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 Dhinavum maname thalsamayam  
 Vankrupakal praapippaan 
 Adhidhairyamai  
 Krupaasanathinandhikathil chennu Nee 
 
   Bhahudhutharucha naadhamode  
  Vaazhthidunna naadhane 
  Balavum dhanavum jnanamellam  
  Sweekarippaan yogyane 
 
 
 
 
 

11. Koodumbol impamullha kudumbam 
 Yaah nalkum kudumbam  
 Yahova vaazhum kudumbam 
 Njaanum ente bhavanavum 
 Njangal yahovayae saevikkum 
 Thaathanishtam nivarrthikkum   Koodumbol 
 

Srrashtaavaam Daivam nayicheedunna 
Santhoshamullha salkudumbam   2 
Sukhadukhangalhil onnaayi ninnidum 
Kaarya vichaarakaraayidum 
Nirmmala snaehaththaal niranjeedum 
Nithya pithaavinae vandidcheedum   Koodumbol 

 
Nallayidayan karutheedunna 
Nnma nirrayum salkudumbam    2 
Koorirulh thaazhvarae thalharrnnidilla 
Shathruvin munpilo pathaarridilla 
Nirbhayamodae nadaneedum 
Sathya vachanaththae dhyaanicheedum   Koodumbol 

 
Aathamaavaam Daiva niracheedunna 
Kripa nirayum salkudumbam    2 
Praarthanayilennum niratharaakum 
Aathma varangalaal shobhicheedum 
Krushintae paathayil nadanneedum 
Aathmaavilennum aaraadhikkum  Koodumbol 
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12.  ഒനു വി ിച്ചാല  ഓകിതാതെ ിെികിതചതാം  
 ഒനു സ്തുതിച്ചാല  ിവൻ എതെ ര്ാം ുറക്കുാം  
 ഒനു കെ്ാല  ഒരാ്ിതച്ചൻ രിഴി ുകാതക്കുാം  
 ഓ എ മോ ്ചൂ സ്ത ല്ലേ ് തരതെ ോല്ലേ  ാ      
 

ഒനു ത  ൊല  ിവൻ എതെ കൊം പികിക്കുാം  
പിതെ കരുണ്ാരാ്ാാത  താങ്ങി ്കതാം 
 ാന്ത്ി പകരുാം എതെ രുറിവുണ്ക്കുാം 
എ മോ ്ചൂ സ്ത ല്ലേ ് തരതെ ോല്ലേ  ാ  
ഓ എ മോ ്ചൂ സ്ത ല്ലേ ് തരതെ ോല്ലേ  ാ     
 
തതെ ിനശുരി്ാൻ ിവൻ എല്ലേ െ വി ിക്കുാം  
തിരു വെ്ാം പക തെതെ വഴി തത ിക്കുാം 
 തിയി പകരുാം എല്ലേ െ ിനഗ്ര ിക്കുാം  
എ മോ ്ചൂ സ്ത ല്ലേ ് ാം എതെ ോല്ലേ  ാ 
ഓ എ മോ ്ചൂ സ്ത ല്ലേ ് തരതെ  ോല്ലേ  ാ  
 
 
 
 

13. ഞാൻ ്ിതെ ദകവികുല്ലേ രാ  
 ഒരു ്ാ ുാം രറക്കുല്ലേ രാ   2 
 ിമ രറൊചുാം രറ്ാതവൻ  
 ിന്ത്യല്ലേ താ ാം കൂതക ഉള്ളവൻ   2  ഞാൻ ്ിതെ 
 

കാ്ാാാല  ആ ാൊം ്ല കിാവൻ  
കാകാ പക്ഷിക ാല  ല്ലേ പാറ്റിാവൻ 2 
കാുനെവൻ എചൂാാം ിറിാുെവൻ  
കണ്മണ്ി ല്ലേ പാതചതെ കാക്കുെവൻ  2 ഞാൻ ്ിതെ 
 
രരുഭൂരിാില  രെ ഒരു്ിാവാൻ 
രാറതാ രധുെയരാാത   തീ തവൻ  2 
രാറാതവൻ െിറകില  രറാതക്കുെവൻ 
ര തവതില  എല്ലേ െ ല്ലേ െ ക്കുെവൻ  2 ഞാൻ ്ിതെ 
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12. Onnu vilichaal ody ente arikilethum 
 Onnu sthuthichaal avanente manam thurakkum 
 Onnu karanjaal omanichen mizhi thudakkum 
 Oh ethra nalla snehamente Yeesho   2 
 

Onnu thalarnnaal avanente karam pidikkum 
Pinne karunnamayanaayi thaangi nadathum  2 
Shanthi pakarum ente murivunnakkum 
Yethra nalla snehamente Yeesho    
Oh yetra nalla snehamente Yeesho...   Onnu.. 
 
Thanne yanugamikkan avan enne vilikkum 
Thiru vachanam pkarnnente vazhy thelikkum 2 
Shakthy pakarum enne anugrahikkum 
Ethra nalla snehamente Yeesho 
Oh ethra nalla snehamente Yeesho...   Onnu.. 
 
 

 
 
 
 

13.  Njan ninne kai vidumo 
 Oru naalum marakkumo   2 
 Amma marannalum marakkathavan 
 Anthyatholavum koode ullavan  2 Njan nine... 
 

Kaakkayal aaharam nalkiyavan 
Kaada pakshikalal pottiyavan   2 
Kaanunnavan ellam ariyunnavan 
Kanmani polenne kaakkunnavan  2 Njan nine... 
 
Marubhoomiyil manna orukkiyavan 
Maaraye madhuramay theerthavan  2 
Maarathavan chirakil marakkunnavan 
Mahathwathil enne cherkkunnavan  2 Njan nine... 
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14. ആാിെങ്ങള  വീണ്ാചുാം 
 പതി്ാാിെങ്ങള   വീണ്ാചുാം 
 വചാരാാത  ്ിത്തെ കാതികുവാൻ 
 ദദവ ദന തന്മാരുെെികില    2 
 

ിസ്ാദ്ധയരാാത  എ്ിതകാനുരിചൂല്ലേ ചൂാ 
സ് വ തിയ്ാാം ദദവതരതെ കൂതകാുതെല്ലേ ചൂാ 2 
സ്കചവുാം ഇതെ്ി ത്  സ്ാദ്ധയരാകുവാൻ  
എതെ ല്ലേ ാശുവിതെ ിഭുതമതരാാം ്ാരരുെല്ലേ ചൂാ 2 
       
ആാുധങ്ങള  ഫചി്ാിചൂ  
ഒരു ല്ലേ താല വിാുാം ഇ്ി വെികാിചൂ   2 
എതെ  തിയ്ാാത  രാറ്റികുവാൻ 
ആത്മതബചതരതെ ഉള്ളിചുള്ളതാല   2 
      ിസ്ാദ്ധയരാാത     
തിന്മതാാനുാം വെികാിചൂ  
എചൂാാം ്ന്മാാാത  തീ െികുല്ലേ ര   2 
ബാധല്ലേ ാാനുാം ികു്ാിചൂ 
എതെ ഭവ്തില  ദദവരുതെനുാം   2 

       ിസ്ാദ്ധയരാാത     
15.  എല്ലേ െ ദക പികിചു്ച ്കതെ സ്തല്ലേ ് ാം  
 എല്ലേ െ ദകക ില  താങ്ങികുെ സ്ത ല്ലേ ് ാം  
 എല്ലേ െ ല്ലേ താ ില്ലേ ചറു്റാം താൊ ത  പാകുാം 
 തരതചൂ ൊഞ്ച്രാ ുെ സ്തല്ലേ ് ാം 
 ആ സ്തല്ലേ ് ാം ആ സ്തല്ലേ ് ാം 
 ആ ദിവയ സ്ത ല്ലേ ് രാണ്ത  ദദവാം   2 
 
 എതെ കഷതകങ്ങള  ്ീ്ികുെ സ്ത ല്ലേ ് ാം 
 എതെ ദുഖങ്ങള  ഏറു്റവാങു്ങാം സ്ത ല്ലേ ് ാം  2 
 എതെ രുറിവുക ില  ആ വസ്ല്ലേ രകി 
 എതെ രിഴി്ീപവ രാാതക്കുെ സ്തല്ലേ ് ാം    
 ആ സ്തല്ലേ ് ാം ആ സ്തല്ലേ ് ാം  } 
 ആ ദിവയ സ്ത ല്ലേ ് രാണ്ത  ദദവാം  } 2   
 
 എതെ പാപങ്ങള  ്ീ്ികുെ സ്തല്ലേ ് ാം 
 എതെ ഭാെങ്ങള  താങ്ങികുെ സ്തല്ലേ ് ാം  2 
 എതെ ആത്മാവിചാല്ലേ രാദല്ലേ രകി  
 എല്ലേ െ രാ ല്ലേ വാകു ല്ലേ െ ക്കുെ സ്തല്ലേ ് ാം  
 ആ സ്തല്ലേ ് ാം ആ സ്തല്ലേ ് ാം  } 
 ആ ദിവയ സ്ത ല്ലേ ് രാണ്ത  ദദവാം  } 2   
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14. Aayirangal veenaalum 
 Pathinaayirangal veenaalum 
 Valayamaayi ninnenne kathiduvaan 
 Daiva dhoothan marundarikil   2 
 

Asadhyamaayi enikonnumillallo 
Sarvasakthanaam Daivamente koodeyundallo  2 
Sakalvum innenike saadhyamakuvaan 
Ente Yeshuvinte albhuthamaam naamamundallo  2 
 
Aayudhangal phalikkayilla 
Oru tholviyum ini varikayilla   2 
Enne shakthanaayi maattiduvaan 
Athma balamente ullilullathaal   2 
 
Thinmayathonnum varikayilla 
Ellaam nanmayai theernnidume  2 
Bhaadhayonnum  adukkayilla 
Ente bhavanathil Daivamundennum   2 
 
 
 

15. Enne kai pidichu nadathunna sneham 
 Enne kaikalil thangeedunna sneham 
 Enne tholilettum tharattu paadum 
 Melle chanchakkamaattunna sneham 
 Aa sneham aa sneham  
 Aa divya snehamaanu Daivam  2 
 

Ente kashtathakal neekkidunna sneham 
Ente Dhukhangal eattu vaangum sneham 2 
Ente murivukalil aaswasameki 
Ente mizhineeru maaykkunna sneham   

 Aa sneham aa sneham  
Aa divya snehamaanu Daivam 
 
Ente paapangal neekkidunna sneham 
Ente bhaarangal thaangeedunna sneham 2 
Ente aathmaavil aamodameki 
Enne maarodu cherkkunna sneham  

 Aa sneham aa sneham  
Aa divya snehamaanu Daivam  
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16. കഷതകങ്ങള  സ്ാെരിചൂാ കണു്്ീ  സ്ാെരിചൂാ 
 ്ിതയ ല്ലേ തജസ്ിൻ ഖ്ാം ഓ തികുല്ലേ പാള    
 തഞാകി ല്ലേ ്െല്ലേ തക്കുള്ള  
 കഷതകങ്ങള  സ്ാെരിചൂാ കണു്്ീ  സ്ാെരിചൂാ 2 
 
 പ്രിാതെ വെവിൻ ധവ്ി രുഴങു്ങാം  
 പ്രാ്ത  ല്ലേ പാതച ്ാാം പറനുാരുാം  
 പ്രാണ്തെ പ്രിാ്ാാം രണ്വാ ്ില  
 പ്രാപിക്കുാം സ്വ ശുഗ ീാ രണ്ിാറാില   2 
 

ാുദ്ധവുാം ക്ഷാരവുാം ഭൂകപങ്ങ ുാം  
ാുദ്ധതിൻ ശു്രതിാുാം ല്ലേ കള ക്കുെിചൂല്ലേ ാാ 
ഇസ്രല്ലേ ാചിൻ ദദവാം എഴുതെളു്ളതെ 
ല്ലേ ാശുവിൻ ജ്ല്ലേ ര ഒരുങു്ങക ്ാാം   2 
 
 
 
 

17. ്ാഥാ ്ിതെ കാണ്ാൻ ്ിൻ പാദങ്ങള  പുല കാൻ 

 ്ിൻ കൃപാില  ആഴരറിാാൻ   2   
 ്ിഷതഫചരാാം ജീവിതങ്ങള  എചൂാാം 
 ്ിസ്തുചരാാത  പന വണ്ി്ികാൻ 
 ്ിഷതഫചരാാം ജീവ്ില  
 ദിവയ രാെി തപാതതിറങ്ങി 
 ്ിസ്തുചരാാത   പന വണ്ി്ികാൻ   2 
 

ദക വികല്ലേ ചൂ ്ാഥാ തള്ളീകല്ലേ ചൂ ല്ലേ ദവ 
പ്രാണ്തെ പ്രാണ്ല്ലേ ്ശുല്ലേ വ   2 
്ിൻ സ്തുതി ശുീതാം ഞങ്ങ ുതക ്ാവില  
്ിൻ  ദിവയ വാഗ്ദാ്ങ്ങള   ഞങ്ങള ് ഭാാം  2 
      ്ാഥാ ്ിതെ     
ദകകള  ത രുല്ലേ പാള  കാചതകള  ഇകറുല്ലേ പാള  
ഏകാന്ത് കാന്ത്ൊകുല്ലേ പാള     2 
്ിൻ സ്ാെിദ്ധയതാല   ഞങ്ങ ുണ് െികാൻ 
്ിൻ ിറിവാല്ലേ ച ഞങ്ങള  ചകത  ഷയാം ല്ലേ ്കികാൻ 2 

       ്ാഥാ ്ിതെ     
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16. Kashtangal saaramilla kannuneer saaramilla 
 Nithya thejasin khanam orthidumpol 
 Njodi nerathekulla 
 Kashtangal saaramilla kannuneer saaramilla  2 
 

Priyante varavin dhwani muzhangum 
Praakale pole naam parannuyarum 
Praanante priyanaam manavaalanil 
Praapikum swargeeya maniyarayil   2 
 
Yudhavum kshaamavum bhookampangalum 
Yudhathin sruthiyum kelkunnillayo 
Israyelin daivam ezhunnallunne 
Yeshuvin jename orunguka naam   2 
 
 
 

 
 
 

17. Nadha ninne kaanan nin paadhangal pulkaan 
 Nin krupayil aazham ariyaan    2 
 Nishphalamaayi jeevithangal ellam 
 Nisthulamaayi poovaninjeedaan 
 Nishphalamaamyi jeevanil 
 Divya maari peythirangi 
 Nisthulamaayi poovaninjeedaan    2 
 

Kai vidalle Naadhaa thalleedalle deva 
Pranante pranan Yeshuve    2 
Nin sthuthi geetham njangalude naavil 
Nin divya vaagdhaanangal njangalkkabhayam 2 
 
Kaikal thalarumbol kaalkal idarumbol 
Eakaantha kaantharaakumbol    2 
Nin sannidhyathaal njangalunarnneedaan 
Nin arivaale njangal lakshyam nedidaan  2 
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18.  ദദവകൃപാില  ഞാൻ ആശ്രാിച്ചത   
  ിവൻ വഴികത  ഞാ്റി്ു  
  ിനശുരിച്ചികുാം ിവനതക െുവകുകത   
 
 ഇ ല്ലേ ചാകല്ലേ രാ തെികിതചൂാരു  
 സു്ഖവുാം ര്: ാന്ത്ിാുാം   
 എതെ ല്ലേ ാശുവിതെ തിരുസ്െിധിാില  
 എനുാം ആ്ന്ദാംരുതെ്ി ത്  
      ദദവകൃപാില  
 രല്ലേ ്ാല്ലേ വദ് പചല്ലേ  ാധ് 
 രര ജീവിതപാതാതില  
 രാറല്ലേ തെികുല്ലേ പാ ാത്മ്ാഥ്വൻ 
 രാറില  ൊെി ഞാൻ ആ വസ്ിക്കുാം  
      ദദവകൃപാില  
 എ മോ ്ചൂവൻ രതിാാാവൻ  
 എതെ കരുുെ ക ത്വൻ 
 എതെ ആവ യങ്ങത ചൂാരാറി്ികുെ 
 ഏറ്റരകുത സ് ാാകൻ താൻ 
      ദദവകൃപാില  
 എതെ ആാുസ്ന ിൻ ദി്തരാത്ാുാം 
 തതെ ്ാരര തവതി്ാാത  
 ഒരു ദകതിെില്ലേ പാല  കതിതാെില്ലേ ്ാെി്ല  
 തിരുരാറില  രറ്ികുാം ഞാൻ  
      ദദവകൃപാില  
 
19. ല്ലേ ാശുല്ലേ വാകു തെ െിെിെത്തത മോ  ല്ലേ രാദല്ലേ ര 
 ല്ലേ ാശുവിൊാത   ജീവിക്കുെതത മോ ഭാശുയല്ലേ ര  
 ആ തല്ലേ ൊതകനുതരെില  വ ദ്ധിച്ചീകുല്ലേ െ 
 ആശു തതെ കൂതക വാഴാൻ കാാംക്ഷിച്ചീകുല്ലേ െ  ല്ലേ ാശു     
 

ല്ലേ പാ്ിതാതെ പാപതരചൂാാം തതെ ാാശുതാല  
്ീ്ിതാതെ  പതരചൂാാം താൻ വ ിച്ചതാല  
ഓ ക്കുല്ലേ ന്ത്ാറുാം സ്തല്ലേ ് തരെില  വ ദ്ധിച്ചീകുല്ലേ െ 
പാ ക്കുല്ലേ െ തൻ കൂതകവാഴാൻ എനു സ്ാദ്ധയല്ലേ രാ ല്ലേ ാശു     
 

ല്ലേ ശ്രഷഠ ല്ലേ രറുാം ്ാ ിതചതെ വാസ്രാക്കുവാൻ 
ല്ലേ  ാഭല്ലേ ാറുാം വീതക്ിത്ാരു്ികുെവൻ 
ദകക ാല  തീ ് ാത ്ിതയപാ െത്ികാം തെില   
വാണ്ികുെ്ാ ി്ാാത   ഞാൻ ല്ലേ ്ാ്ിെത്ാ ക്കുല്ലേ െ  ല്ലേ ാശു     
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34. Deiva kripayil njaan aashrayichu 
 Avan vazhikale njaanariju 
 Anugamichidum avanude chuvadukale 
 

 Iha lokamo tharikilloru 
 Sukhavum mana shanthiyathum  
 Ente yeshuvinte thiru sannidhiyil 
 Ennum aanandamundenikkue 
     Deiva kripayil 

 Manovedhana pala shodhana  
 Mama jeevitha paathayathil 
 Maaratheridumpol aathma naadhanavan 
 Maaril chaarri njaan aashwasikkhum 
     Deiva kripayil 

 Ethra nallavan mathiyaayavan 
 Enne karuthunna karthanavan 
 Ente aavashyangalellaam arinjjidunna 
 Ettamadutha sahaayakan than 
     Deiva kripayil 

 Ente aayussin dinamokkeyum  
 Thante naama mahathwathinai 
 Oru kaithiripol kathierinjorikkal 
 Thirumaaril maranjidum njaan 
     Deiva kripayil 
 
 
 
 
35. Yeshuvodu chernnirippathethra modhame 

 Yeshuvinnai jeevikkunnathethra bhagyame 
 Aasha thannodennumennil vardhicheedunne 
 Aashu thante koode vaazhan kamshicheedunne 
         Yesh.. 

Pookkiyente paapamellam thante yaagathal 
Neekkiyente shaapamellam than vahishathaal 
Orkkumthorum snehamennil vardhicheedunne 
Paarchunne than koode vazhaan ennu sadhyamo Yesh.. 

         
Shreshtamerum naattilente vaasamaakkuvaan 
Shobhayerum veedenikkorukkidunnavan 
Kaikalaal theerkkatha Nithya paarppidam thannil 
Vaanidunna naalinai njaan nokkipaarkkunne   Yesh.. 
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എനുതീരുതരതെ കഷതകാം ഇെി രെിതച 
ിനു രാറുതരതെ ദുഖാം ്ിശ്ചാാം തതെ 
ിനുതതെ ശുദ്ധല്ലേ ൊത പാകി ആ ക്കുല്ലേ ര 
എതെ്ിക്കു സ്ാദ്ധയല്ലേ രാ ര ല  സ്ല്ലേ മ ്ാം 
       ല്ലേ ാശു     

്ചൂവത് വചൂഭത് ല്ലേ പാനു കാന്ത്ത്  
ിചൂല  തീ െത്ാത്നു വനു ല്ലേ െ തികുതരതെ 
ുചൂയരിചൂ ല്ലേ രാദല്ലേ താതക വീണ്കല്ലേ  ന്ത്ി 
 ല്ലേ ചൂചുയ്യാ! ശുാ്ാം പാകി വാണ്ികുവാ്ാാത  

        ല്ലേ ാശു     
 
 
20.  ശ്രീല്ലേ ാശു ്ാരാം ിതി ാ്ാരാം  
  ഏഴതാ്ി്ിപ്ാരാം 
 
 എചൂാ ്ാരതിചുാം ല്ലേ രചാാ ്ാരാം  
 ഭതിയ ജ്ാം വാഴതതാം ്ാരാം  
 എചൂാ രുഴാംോചുാം രകങ്ങികുാം തിരുരുപില   
 വചൂഭതവരുള്ള ്ാരാം            ശ്രീല്ലേ ാശു ്ാരാം  
 
 എണ്ണ രിചൂാ പാപതരെില ് ിനുാം ്ീ്ാ - 
 ത്െില  ക്ി് ്ാരാം  
 ി്യത്െ ല്ലേ രതചഴുത എല്ലേ െക്കുരാാത  രാാിചു്ച തെ  
 ഉെതതെ വന്ദയ്ാരാം              ശ്രീല്ലേ ാശു ്ാരാം  
 
 ഭൂതബാധിത ക്കുാം ്ാ്ാവയാധി്ാ ക്കുാം 
 ല്ലേ രാെ്ാം തകാകുക്കുാം ്ാരാം 
 കുരുക ക്കുാം രുകന്ത് ക്കുാം കുഷഠ ല്ലേ ൊശുികള ക്കുതരചൂാാം 
 വികുതചുാം ്ല കുാം ്ാരാം    2  ... ശ്രീല്ലേ ാശു ്ാരാം  
 
 പാപ പെി ാൊ ഥാം പാതകതെ ല്ലേ തകി  
 പാെികതില  വെ ്ാരാം 
 പാപരറ്റ ജീവിതതി ല  രാതൃകതാ കാ ിതെ  
 പാവ്രാാം പുണ്യ്ാരാം           ശ്രീല്ലേ ാശു ്ാരാം  
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 Ennu theerumente kashtam enne mannile 
 Annumaarumente dhugham nishchayam thane 
 Annu thante shudharothu paadi aarkkume 

 Ennenikku sadhyamo mahal sammelanam  Yesh.. 
 

 Nalavane vallabhane ponnu kaanthane 
 Allal theerppanennu vannu cherthidumenne 
 Thulyamilla modhathose veenakalenthi 
 Halleluiah gaanam paadi vaniduvanai   Yesh.. 

 
 
 
20  Sreeyeshu naamam athishyanaamam 
  Ezhayenikkimba naamam 
 
 Ella namthilum melaya naama 
 Bhaktar janam vaazhthum naamam 
 Ella muzhamkaalum madangeedum thirumumbil 
 Vallabhathwa mulla naamam    2 
       Sreeyeshu naamam 
 Ennamilla paapam ennilninnum neeka 
 Nennil kaninja naamam 
 Anyanenna melezhuthu ennekumai maichuthanna 
 Unnathante vannyanaamam    2 
       Sreeyeshu naamam 
 Bhootha bhaathitharkkum naana vyaadhikkaarkkum 
 Mochanam kodukkum naamam 
 Kurudarkkum mudantharkkum kushtarogikalkkumellam 
 Viduthalum nalkum naamam    2 
       Sreeyeshu naamam 
 Paapa parihaaraartham paathakare thedi 
 Paaridathil vanna naamam 
 Paapa matta jeevithathil maathrukaye kaattithanna 
 Paavanamaam punnya naamam    2 
       Sreeyeshu naamam 
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21. You are my refuge, You are my fortress. 
 You are my friend in need, You are my God. 
 
  And I will worship you with all my heart 
  I will seek your face all through my life. 
  I will serve you Lord with all that I am,  
  Here I am O Lord  (3) 
  Here I am  
 
 You are my Savior, You are my healer 
 You are my strength in need, You are my God. 
       And I will ... 
 You are my shepherd, You are my comfort 
 You are my hiding place, You are my God. 
       And I will  ... 
 
  
 
22.  Bless the Lord, O my soul 

O my soul 
Worship His Holy Name 
Sing like never before 
O 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 the Lord, O my soul … 
 

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 the Lord, O my soul … 
 

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 

     Bless the Lord, O my soul ... 
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23. Welcome holy Spirit 
 We are in your presence 
 Fill us with your power 
 Live inside of me   2 
 
 You're the living water 
 Never drying fountain 
 Comforter and counselor 
 Take complete control  
    Welcome … 
 
24. More Love, More Power, 

More of you in my life.  3 
 
I will worship You with all of my heart 
And I will worship You with all of my mind 
And I will worship You with all of my strength 
For you are my Lord 
You are my Lord. 
 
More faith, more passion 
More of You in my life 
More faith, more passion 
More of You in my life 
   I will worship You …… 
 

25. പെിശുദ്ധാത്മാല്ലേ വ  പറെിറല്ലേ ങ്ങണ്ല്ലേ ര 
 ിഭില്ലേ ഷകാം തൊതതതതെ  തിയിാാല  ്ിറാത്ല്ലേ ണ് 
 ജീവജചാം ്ീാല്ലേ ചൂാ, ദാ ാം തീ ക്കുാം ആത്മല്ലേ ് 
 വെ്താല  ്ിറതച്ചതെ, പുു സൃഷതകിാാ്ല്ലേ ണ്  2 
   
 ിഗ്നിാുാം ്ീല്ലേ ാ തകാകുാംകാറു്റാം ്ീല്ലേ ാ  
 തപരുരഴല്ലേ പാതചെില  തപാതതിറങ്ങല്ലേ ണ് 
 
25. Parishudhaathmaave parannirangename 
 Abhishekam cheyithenne shakthiyaal nirakkane 
 Jeevajalm neeyallo, dhaaham theerkkum aathmane 
 Vachanathaal nirachenne, puthu srishtiyaakkane 2 
 
 Agniyum neeye kodumkaattum neeye 
 Perumazhapolennil peyithirangane  
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26. There shall be showers of blessing 
 This is the promise of love; 
 There shall be seasons refreshing, 
 Sent from the Savior above. 
   
  Refrain: 
  Showers of blessing, 
  Showers of blessing we need: 
  Mercy-drops round us are falling, 
  But for the showers we plead. 
 
 There shall be showers of blessing, 
 Precious reviving again; 
 Over the hills and the valleys, 
 Sound of abundance of rain. 
 
 There shall be showers of blessing; 
 Send them upon us, O Lord; 
 Grant to us now a refreshing, 
 Come, and now honor Thy Word. 
 
 There shall be showers of blessing: 
 Oh, that today they might fall, 
 Now as to God we’re confessing, 
 Now as on Jesus we call! 
 
 There shall be showers of blessing, 
 If we but trust and obey; 
 There shall be seasons refreshing, 
 If we let God have His way. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
“Praise the LORD. Sing to the LORD a new song, his praise in the assembly of 

his faithful people.” 
    Psalm 149:1 


