traducció Lletres
01 Souled out - Hezekiah Walker
– aquesta cançó és un joc de paraules:
sold out es 'exhaurit'
'Souled out' sona igual i signiﬁcaria 'ple d’ànima', 'desbordant d'ànima'.
Tinc l'ànima plena, ja he pres la decisió
Qui ens pot separar de l'amor de Jesús?
Ni la mort, ni la vida
Ell va pagar el preu, ara estic lliure de pecat
He travessat focs, he travessat pluges
Però Déu sempre ha estat al meu costat
Déu mai no m’ha abandonat
És el meu confort per superar ferides i dolors
El meu cor ho té clar, ja m’he decidit
ni espais, ni buits, ja estic complet
El seu Esperit viu en mi i per això tinc l'ànima plena!

02 You are holy - Michael W Smith
Tu ets Sant / Príncep de la Pau
Tu ets sant
Ets poderós
Ets digne
Digne de lloança
Et seguiré
T’escoltaré
T’estimaré
Tots els dies de la meva vida
Cantaré i lloaré el Rei que és digne
L’estimaré i lloaré
i m’inclinaré davant d’Ell
Tu ets el Senyor dels Senyors
Tu ets el Rei dels Reis
Tu ets Déu poderós
Senyor de tot
Tu ets Emmanuel
Tu ets el gran
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Tu ets el príncep de la pau
Tu ets l’anyell
Tu ets el Déu viu
Tu ets la meva gràcia salvadora
Tu regnaràs per sempre
Tu existeixes des de l’inici dels temps
Ets l’alfa i l’omega
Principi i ﬁnal
Ets el meu salvador, messies, redemptor i amic
03 Lord God almighty - Gerson Gelabert
Senyor Deu totpoderós
Senyor Déu totpoderós
Tu ets el nostre salvador
La Terra proclama la teva Glòria
Els cels lloen les teves meravelles, Senyor,
Tu governes el mar agitat
Feliços aquells que han après a aclamar-te, Déu
Creador del nord i del sud;
Fundador del món i de tot allò que hi ha en ell
Ens alegrem en el teu nom tot el dia
Tremola la terra davant la teva presència
Tremolen els nostres cors amb la teva misericòrdia
Tremolem, oh Déu, quan escoltem la teva paraula, la teva paraula, sí!
Ningú no és més gran, Ell és l’únic
Ningú no és més fort, Ell es l’únic
Per sempre sant, Ell és l’únic, l’únic, sí!
Ell és un gran Rei sobre tota la Terra, sí!
Senyor Déu totpoderós
Tu ets el nostre salvador
La Terra proclama la teva Glòria
Senyor Déu totpoderós!

04 Hosanna - Trey Mclaughlin
Hosanna en el més alt
Sigui elevat el nostre Rei
Hosanna
Per les seves ferides hem estat guarits
Per les seves mans traspassades pels claus, som lliures
Per la seva sang hem estat netejats. Ara hem vençut
I el poder del pecat s’ha esvaït
Jesús ho va vèncer tot, sí, sí ho va fer
Ell ha guanyat la nostra llibertat
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Jesús ho ha guanyat tot
Al·leluia, vas vèncer
Al·leluia
Ho has guanyat tot per a mi
La mort no va poder retenir-te
Ets el Rei ressuscitat
Assegut amb majestuositat
El nostre Deu ha ressuscitat, és viu, va vèncer, regna a les altures
05 Glorious prayer - Nacho Melús
Oració gloriosa
Aixeca la teva veu en una oració gloriosa,
Difon la paraula de la seva gràcia.
Aixeca el teu cor i proclamaràs el seu amor,
perquè el Senyor en tindrà cura,
Estigues preparat
Aixeca la teva veu en un clam gloriós.
Canta la teva ànima en el seu nom.
Aixeca el teu cor i proclama el seu amor,
perquè el Senyor en tindrà cura,
Estigues preparat.
I jo dic, lloem-lo
I tu dius, lloem-lo
Cada dia lloem-lo en una oració gloriosa
I jo dic, lloem-lo
I tu dius, lloem-lo
Cada dia lloem-lo en una oració gloriosa. Amen
Ningú, ningú, res no és comparable a Tu.
06 Medley cançons africanes
HLOHONOLOFATSA (Sesotho)
Benedicció
Et beneirà,
Et beneirà en el nom del pare
Shosolloza (Cançó de treball a les mines / Zulú)
Vine ràpid
Avancem!
Des d’aquelles muntanyes llunyanes
En el tren que ve de Sud-Àfrica
Perquè estem fugint
Des d’aquelles muntanyes llunyanes
En el tren que ve de Sud-Àfrica
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O SIFUNI MUNGU (Suahili)
Oh lloat Déu
Totes les persones, totes les criatures
Veniu tots i lloem Déu
Totes les criatures del nostre Déu I el nostre rei
Aixequeu la vostra veu per cantar amb nosaltres
Tocar, sonar, ballar, cantar Oh, lloat sigui Déu!
AHUNA YA TSWANANG LE JESU (Pedi)
No hi ha ningú com Jesús
No hi ha ningú com Jesús
No hi ha ningú com Ell
L’he buscat per tot arreu
He voltat per tot arreu
I ﬁnalment he trobat Jesús
I no hi ha ningú com Ell
AGIDIGBA (Igbo)
Tu ets Déu, no un home
Tu ets Déu, no un home
Cantaré al·leluia! Sempre al·leluia!
Cantaré a Déu! Mostra'm la mida del teu Déu,
el meu Déu és gran i fort

07 Total praise - Richard Smallwood
Lloança total
Senyor, aixecaré els meus ulls a les muntanyes
Sabent que tu sempre m’ajudaràs
Em dones la teva pau en temps de tempesta
Tu ets la font de la meva força
Tu ets la força de la meva vida
Aixeco les meves mans en lloança total cap a Tu.
Amén
08 I’m sanctiﬁed - Chicago Mass Choir
Estic santiﬁcat
Estic contentíssim d’estar santiﬁcat
Ple de l’Esperit Sant
Batejat amb foc
Estic contentíssim que la meva vida hagi canviat
Les coses que feia habitualment, ja no les faig
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09 Hallelujah to the King - The Brooklyn Tabernacle Choir
Al·leluia al Rei!
Cridem, alegrem-nos, cantem
Elevem les nostres mans davant del Rei
Inclinem-nos davant d’Ell
Lloem-lo
Gloriﬁquem el seu nom
Al·leluia al Rei de la glòria
Al·leluia al Senyor dels Senyors
Al·leluia al Déu d’Israel
Perquè Ell regnarà per sempre
10 Bless our home - Gerson Gelabert
Beneeix la nostra llar
Beneeix la nostra llar
Et necessitem
Pare, et necessitem
Et necessitem Senyor
Oh Déu, tu fas meravelles i miracles
Ets amor i la teva misericòrdia és nova cada dia
Si us plau, vine i amb la teva presència ocupa el Teu lloc
A vegades només podem veure els nostres problemes
Els nostres cors s’angoixen dins nostre
Però aixequem les nostres mans i elevem el teu Nom
No hi ha por en el teu amor, descansem en Tu
Quan caminem sense pressió a les nostres vides
No volem oblidar que conèixer-te és la veritable benedicció
T’agraïm Senyor la teva mà amiga a cada pas
Ens sostens, ets tot allò que necessitem, no hi ha cap altre Déu, només Tu
Volem celebrar-te, Déu ets el més gran!
El teu Esperit ens porta alegria, pau, amor i bondat
Senyor tu ets el camí, la veritat i la vida.
11 Medley de cançons tradicionals
SENYOR PRECIÓS
Senyor preciós, agafa'm la mà
Guia'm, deixa'm parar
Estic cansat, estic feble, estic desgastat.
A través de la tempesta, durant la nit,
condueix-me a la llum.
Agafa la meva mà, Senyor estimat...
Porta'm a casa.
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GRÀCIA SORPRENENT
Gràcia sorprenent, què dolç és el so
Que salva a un miserable como jo
Vaig estar perdut, però ara m’he retrobat
Estava cec, però ara hi veig
BRESSA’T SUAUMENT
Bressa’t suaument, dolç carruatge,
Vine per portar-me a casa para
Vaig mirar el riu Jordan, i què vaig veure?
Un grup d’àngels que venien darrere meu,
Per a portar-me a casa.
OH, QUAN ELS SANTS
Oh, quan els sants desﬁlen
Oh Senyor, jo vull ser-hi entre ells
Oh, quan els estels es neguin a lluir
Oh Senyor, jo vull ser-hi entre ells
AQUESTA PETITA LLUM MEVA
Et deixaré brillar. Deixaré brillar aquesta petita llum meva
Deixa-la brillar, Deixa-la que llueix

12 (bis) I believe - Jonathan Nelson
Ho crec
Tu ets Jehovà
En tu conﬁo, oh Senyor
Jo ho crec
Tu ets el Déu dels miracles
Tu ets el Déu de les meravelles
Tu ets el Déu totpoderós
Ho crec
Fins aviat, adéu
Adéu al meu dolor i a la meva pena
Fins sempre, adéu
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