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1. Dievas stato namus 
 
Dievas stato namus, /3x 
Nuostabius. 
Stato ne iš akmenų, 
Stato iš gerų žmonių, 
Dievas stato namus nuostabius. 
 
Nuolankieji plytoms tiks, /3x 
Bus gerai,  
Mūsų Viešpats Jėzus bus, 
Mūsų Viešpats Jėzus bus, 
Mūsų Viešpats Jėzus bus pamatai. 
 
Dievas myli tave, 
Dievas myli mane, 
Dievas myli visus vaikučius. 
Mamytes ir tėvelius, 
Žuvytes ir paukštelius 
Dievas myli, mus myli visus. 
  
 
2. Dievui reikia manęs 
 
Dievui reikia manęs,  
Labai Jam reikia manęs.  
 
Jam reikia manęs labiau nei dangaus. 
Jam reikia manęs labiau negu jūros. 
Jam reikia manęs labiau negu žemės. 
Jam reikia manęs. /2x 
 
...Tavęs 
... visų 
 
Jam reikia manęs, 
Labai Jam reikia manęs.  
 
Jam reikia manęs labiau nei dangaus. 
Jam reikia manęs labiau negu jūros. 
Jam reikia manęs labiau negu žemės. 
Jam reikia manęs. /2x 
 
 
3. Dievas viską žino 
 
Dievas viską žino, 
Dievas viską mato, 
Jis mus vardais vadina, 
Žino kiek mums metų. 
 
Žino, kur gyvenam, 
Mato, ką mes darom, 
Ir žino, ką mes manom 
Bloga ar gera. 
 
Girdi, kai Jo prašom 
Garsiai arba tyliai. 
Visus, kokie mes esam, 
Viešpats Dievas myli. 

4. Nuo ryto aušros 
 
Nuo ryto aušros 
Iki vakaro žaros  
Šlovinam Tave,  
Mūsų Viešpatie. 
 
Savo meile nuoširdžia  
Jėzau, apgaubi mane 
Kai pakviečiu į save, 
Gyveni Tu širdyje. 
  
 
5. Statysiu Bažnyčią 
 
Statysiu - statysiu, bažnyčią - bažnyčią  
Ir pragaras - ir pragaras Jos nenugalės. /2x 
 
Visos Jėgos Danguje aukštai lenkias Jam, 
Visos jėgos žemėje žemai lenkias Jam, 
Ir išpažįsta, kad Jėzus, Jėzus, Jėzus  
Yra Viešpats. 
 
 
6. Tas, kuris tiki 
 
Tas, kuris tiki, tas, kuris tiki, 

turi gyvenimą  
Dievą: Tėvą, Sūnų, Šventąją Dvasią, 

turi gyvenimą. /2x 
Karalius Jis visų, ir Viešpats Jis visų, 
Jo vardas Jėzus, Jėzus, Jėzus, Jėzus.  
O Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja.  
  
 
7. Tau garbė param pam pam 
 
Tau garbė, param pam pam.  
Tau šlovė, param pam pam. 
Tau mūsų giesmės ir malda, ir šokis!  
 
Papurtykim sunkias rankas,  
Iškelkime šventas rankas, 
Visi pašlovinkime Jį.  
Param pam pam. /4x 
  
 
 
8. Tai aš statau bendruomenę 
 
Tai aš, tai aš, tai aš statau 
bendruomenę. /3x  
Tai aš statau bendruomenę, o o o...  
 
Perplauk vandenynus, perplauki tu 
jūras 
Grįžk į savo šalį ir statyk namus. /2x 
 
Tai tu, tai tu, tai tu statai 
bendruomenę. /3x  
Tai tu statai bendruomenę, o o o... 

 
Tai Jis, tai Jis, tai Jis stato 
bendruomenę. /3x  
Tai Jis stato bendruomenę, o o o... 
 
Tai aš, tai tu, tai Jis statom, tai mes 
bendruomenę. /3x  
Tai mes statom bendruomenę, o o o... 
  
 
9. Dabar Ji ateina 
 
Dabar Ji ateina, nusileidžia, dvelkia vėju 
ir liepsnoja.  
Tai Dievo Dvasia, kuri liepsnoja manyje. 
Ateina pas mane, leidžias ant manęs, 
Dvelkia manyje, liepsnoja manyje 
 
 
10. Kas yra džiunglių karalius 
 
Kas yra džiunglių karalius UF... UF...  
Kas jūrų karalius yra BABL... BABL... BABL...  

Kas karaliauja visatoje? 
Ir kas karaliauja man? 
 
Sakau tau: Jėzus, Jėzus, Jis!! 
Jis karaliauja man, 
Jis karaliauja visatoje 
Ir džiunglėse, ir jūrose 
BABL... BABL... BABL...UF... UF... 
 
Aš tik maža beždžionėlė, 
Nuo medžio ant medžio skraidau, 
Pusryčiams valgau bananą, 
Pietums kokosą kramtau. 
 
 
11. Koks gražus, nuostabus 
 
Koks gražus, nuostabus  
Jėzus yra gražus.  
Ir Jėzus gyvenimą  
Daro gražų.  
 
Atsargiai liečia jis,  
Atveria man akis.  
Ir Jėzus gyvenimą  
Daro gražų. 
  
 
12. Kartą aš ėjau per mišką taku 
 
Kartą aš ėjau per mišką taku,  
Šalia manęs žengė Jėzus ir nieks 

nematė mūs. 
Ir tada beeinant Kristus tarė slapčia, 
Kad labai labai Jis myli mane, o o.  
Kad labai labai Jis myli mane. 


