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Janë kaq shum’ fytura
Të humbur në turmë
Çdo kush po kërkon
Dhe duan të gjenden
Çdo kush në k’të bot’
Është i veçant
Jam duart e Tij
Ke mundem ndihmoj
Një nga një

Atin Pyet

Shum’ gjëra
Ty të jan’ thën’
I ke kërkuar lart e posht’
Veten pyet
Çfarë t’besosh
Vetëm një m’nyr’ si ta mësosh

Kur e pyet do t’pergjigjet
Kur në gjunj’ bie t’shpërblen
Kur i mbyll syt’ e pëshpërit
Shpirtit tend do t’i flas’ leht’
Kur lëndohesh do të shëroj
Kur përulesh ai vjen
Kur urt’si ti s’ke
Atin pyet, Atin pyet

Dal’ nga dal’
Ajo rritet
Shum’ më e qart’
Sesa më par’
Vetëm pak koh’
E pak shpres’
Dhe veten s’e pyet më gjat’

Kur e pyet do t’pergjigjet
Kur në gjunj’ bie t’shpërblen
Kur i mbyll syt’ e pëshpërit
Shpirtit tend do t’i flas’ leht’
Kur lëndohesh do të shëroj
Kur përulesh ai vjen

Roni Paja

Kur urt’si ti s’ke
Atin pyet, Atin pyet

Dhe atje ku frik’ ti kishe
I ftoht’ nëpër dallg’ ishe
Besimi tani të mbron
Dhe ku era t’hidhte tutje
Në tok’ tani në t’vërtet’
Kapur me forc’ ti qëndron

Kur e pyet do t’pergjigjet
Kur në gjunj’ bie t’shpërblen
Kur i mbyll syt’ e pëshpërit
Shpirtit tend do t’i flas’ leht’
Kur lëndohesh do të shëroj
Kur përulesh ai vjen
Kur urt’si ti s’ke
Atin pyet, Atin pyet

Një Nga Një
Filjo Isufaj



Është gjithmon
Një nga një
Një nga një
Ka shtatë miliard njerez
Që kan’ nevoj
Menyra vetme t’i ndihmoj 
Dhe t’i ngre lart’
Është një nga një
Një nga një

Ai njeh f’mijet të Tij
Të gjith’ m’emer
Dhe I na dergoi
Të thyejmë muret tona
Të ecim n’rrugn’ e Tij
Jeto mendje hapur
Prano njerzit
Mos vër një limit
Mund të bekoj dikë
Perseri perseri
Është gjithmon
Një nga një
Një nga një
Ka shtatë miliard njerez
Që kan’ nevoj
Menyra vetme t’i ndihmoj
Dhe t’i ngre lart’
Është një nga një
Një nga një

Ka probleme t’ndryshme
Nevoja t’ndryshme
Dhe çdo kush nga ne mesojm’ ndryshe
Nëse ne do të ndryshojm’ boten
Do të jet

Do të jet
Një nga një
Një nga një

Është gjithmon
Një nga një
Një nga një
Ka shtatë miliard njerez
Që kan’ nevoj
Menyra vetme t’i ndihmoj
Dhe t’i ngre lart’
Është një nga një

Është gjithmon
Një nga një
Një nga një
Ka shtatë miliard njerez
Që kan’ nevoj
Menyra vetme t’i ndihmoj 
Dhe t’i ngre lart’
Është një nga një
Një nga një



Vëllneti Yt U Bëft

What Family Means to Me

Sabrian Cani

Jaeden Vaifanua

Vëllneti yt u bëft
Jo i imi
Në dit’ të bardha 
A nat’ të errta
Më jep fuqi
Që un’ të vazhdoj
Mbretria ardht’
Vëllneti yt u bëft

Dhe se eci n’rrug
T’panjohura
Kaloj në zjarr
E vë kurore me gjëmb
E di se kurr
Vetëm un’ s’do jem

What does family mean
Does it only need
A mom and Dad a couple kids
Sure that’s where it all begins, but
Wedding bands and mortgage loans
Aren’t what make a house a home
It’s so much more than just the basic things
It’s all that happens in between

Chorus 1:
Like road trip driving til the break of dawn
Off key singing to our favorite songs
Jumping and yelling cheering our favorite team
Grandma’s cooking and late night games
Good advice and making mistakes
Then forgiving forgetting and loving through 
everything
That’s what family means to me

No matter what we do
We’re gonna make it through
Because it isn’t just a box to check
Or a status that we’re trying to get
In the stands or back at home
Family’s there to cheer us on
And it can last forever and a day
Along with all the memories made

Chorus 2:
Like front room movie nights and hand me downs
Dreaming bigger than our bank account

But knowing we’ll always have enough to make 
ends meet
Doctor visits from a double dare
Group hug laughing after family prayer
And knowing we’d never ever wanna change a thing
That’s what family means to me

Bridge:
It’s working hard
And giving up the things we want
For something more
Yeah, it’s so much more

Chorus 1



Kënga ime është
Vëllneti yt u bëft

Edhe pse jo
Gjithmon kuptoj
Çfarë ti do
Çfarë ti ke në plan
Do lë gjithçka
N’duart e Tua
T’besoj Ty deri kur
Të takoj prap’

Vëllneti yt u bëft
Jo i imi
Lotet bien dhe
T’dashurit ikën
T’i shikon më
Shumë se sa un’
Mbretria ardht’
Vëllneti yt u bëft

Edhe pse jo
Gjithmon kuptoj
Çfarë ti do
Çfarë ti ke në plan
Do lë gjithçka

T’i Mund të Zgjedhësh T’Qendrosh
Roni Paja, Aubrie Mema

Jo un’ s’mund t’them
Se e di se si ndjehesh
Ose çfarë po kalon
Por mund të them
Se fundmi je lenduar
Dhe ky s’je ti

Disa her’ ndjejm sikur ja mbathim
I themi vetës se nuk vlej më
Por kjo s’ësht’ e vertet

T’i mund zgjedhësh t’qendrosh
T’i mund zgjedhësh t’shikosh
Përtej ke ti momenti 
Dhe shpresa per më mire
Jeta ka vështirsi 
Pavarsisht se kush je
Nëse ti qendron 
Gjithçka më e mir’ do vij
T’i mund zgjedhesh t’qendrosh

Mendon jeta
Mund të vazhdoj
Edhe pa ty
Dhe gjë s’ndryshon
Por ti je pjes
E një plani më të madh’
Nuk do ishte njësoj

Të gjitha planet që bejmë bashk’
Do fshiheshin dhe iknin per gjithmon’
Nëse do ikje



Dëgjoj zë’n e Tij 
Që digjet brenda
Nuk është në gjëmim
Nuk është në erën
Është n’zemren time
Thell në shpirtin tim
Që më jep drejtim
Që në shpi’ të shkoj

Dëgjoj Zë’n E Tij
Sabrian Cani 

Dëgjoj zë’n e Tij
Që kumbon në terr
Që me inkurajon
Që zemrën më pastron
Para më shtyn’
Më mbush me gezim
E di se më do
Dëgjoj zë’n e Tij

S’mund ta imagjinoj
Se dikush si un’
Mund t’flas me kriju’sin
T’sherohem nga Zoti
T’kem paqen e Tij
Për gjith’ k’to mrekulli
Veç se mund të g’zohem
Se kam ndjerë Atë
Dëgjoj zë’n e Tij
Ohhhh….

Dëgjoj zën’ e Tij
Dhe do t’i bindem
E di që gjithmonë
Rrugën do më tregoj
Po t’jem i heshtur
Dhe zhurmën të mbys
Un’ e ndjej Atë
Dëgjoj zë’n e Tij

Ohhhh….

T’i mund zgjedhësh t’qendrosh
T’i mund zgjedhësh t’shikosh
Përtej ke ti momenti 
Dhe shpresa per më mire
Jeta ka vështirsi 
Pavarsisht se kush je
Nëse ti qendron 
Gjithçka më e mir’ do vij
T’i mund zgjedhesh t’qendrosh
T’i mund zgjedhësh t’shikosh
Përtej ke ti momenti 
Dhe shpresa per më mire
Jeta ka vështirsi 
Pavarsisht se kush je
Nëse ti qendron 
Gjithçka më e mir’ do vij
T’i mund zgjedhesh t’qendrosh



Që ndonj’herë un’ harroj
Duke m’poshtur dhimbjen
Duke lënë gabimet
Dhe I them lamtumir 
duke kujtuar gjerat qe po shkojnë mirë
Numeroj bekimet

Better Life
 Helga Camín

You’re caught in a limbo
Somewhere in between
Two sides two roads
What’s it gonna be
You’re tired of waiting
But you’re scared to choose
Deep down, you know
What you need to do

Chorus:
So take a deep breath
Take the first step
Follow Him and do what’s right cause
It’s a better life
Better life
Open your heart
Give all you got
Follow Him and you will find
It’s a better life
Better life
This path isn’t easy
But it’s worth the fight

Bekimet
Ia kisha ngul’ syt’ tavanit
Duke kerkuar atë ndjenj’
Që të rikthen driten në sy’
Mënyra se si jetoja
Me thoshte se dicka mungonte
Çfarë duhet të bëja të ndryshoja
Dhe tani çdo natë në gjunj lutem

Numeroj bekimet
Listoj gjerat t’mira
Se e di
Që ndonj’herë un’ harroj
Duke m’poshtur dhimbjen
Duke lënë gabimet
Dhe I them lamtumir
duke kujtuar gjerat qe po shkojnë mirë
Numeroj bekimet

Tani nuk pyes un’ veten
Kurr’ rryma do të më marr posht’
Nëse un’ mbyten apo jo
Mendoj per mir’sin e Tij
Dhe më sjell në siperfaqe
Dhe gjej forc’ të notoj në breg t’ sigurt
Dhe gjej forcën të cilen kam kerkuar

Numeroj bekimet
Listoj gjera t’mira
Se e di

Bekimet
Filjo Isufaj



Vyer
Sabrian Cani

T’ishe unaz diamanti 
Do të udh’tonin larg
Veç t’adhuronin
Në vitrin të gjithë t’shikonin
Prerje perfekte 
se askush s’mund t’ju blente
Se ti e di
Vlen më shum’ se ar
Ësht’ thell n’shpirtin tënd
Që në diten që linde

Je i vyer
Mu- mm
Dhe kjo kurr’ s’do ndryshoj

Je i vyer
Mu- mm
Kështu je krijuar
Dhe pse ka momente s’ndejhesh kështu
Je i vyer
Mu-mm

Pavarsisht ç’ke degjuar
Mos harro
Kush t’bëri
Dhe gjith’ pasurit në këtë botë
S’mundem kurr të të zë
vendesojn
Se ti e di
Vlen më shum’ se ar
Ësht’ thell n’shpirtin tënd
Që në diten që linde
Je i vyer
Mu- mm
Dhe kjo kurr’ s’do ndryshoj
Je i vyer
Mu- mm
Kështu je krijuar
Dhe pse ka momente s’ndejhesh kështu
Je i vyer
Mu-mm

Ai do ndjehet gjithmon per ty
Gjithçka do të shkaterrohej pa ty
Gjeret s’ndryshojn por një gjë mbetet e njejtë
Ti ke vlera
Gjithmon vlera

March on, stay strong
And you’ll be alright

Chorus
Just take a deep breath...

Bridge:
When you place them side by side
You’ll always know what’s right
Cause it’s a better life
When you place them side by side
You’ll always know what’s right
Cause it’s a better life
Better life



Healing Water
Atin Pyet

Feli Ika

Bajame Topalli

Shum’ gjëra
Ty të jan’ thën’
I ke kërkuar lart e posht’
Veten pyet
Çfarë t’besosh
Vetëm një m’nyr’ si ta mësosh

Kur e pyet do t’pergjigjet
Kur në gjunj’ bie t’shpërblen
Kur i mbyll syt’ e pëshpërit
Shpirtit tend do t’i flas’ leht’
Kur lëndohesh do të shëroj
Kur përulesh ai vjen
Kur urt’si ti s’ke
Atin pyet, Atin pyet
Dal’ nga dal’
Ajo rritet
Shum’ më e qart’

Je i vyer
Mu- mm
Dhe kjo kurr’ s’do ndryshoj
Je i vyer
Mu- mm
Kështu je krijuar
Dhe pse ka momente s’ndejhesh kështu
Je i vyer
Mu-mm

Deep beneath the surface
Of this cold and calloused heart
Is a soul that’s filled with goodness
Searching for a brand new start
And I’ve left behind the old me
The things I did before
And I’m headed towards the new me
As my bare feet touch the floor

Chorus
And like healing water on my skin
Rushing rivers crashing in
Like a child I’m born again
To start a brand new life
And I feel the sunlight shining down
I’m walking on holy ground
My grateful spirit crying out
Oh, I believe
I was lost but now I’m found and I can see
Cause I’m clean

We know nobody’s perfect
Though at times we may pretend
But through all of our failures
We know that’s not the end
There’s something called forgiveness
No matter what we’ve done
And when I take the bread and water
That familiar feeling comes

Chorus x 2



Sesa më par’
Vetëm pak koh’
E pak shpres’
Dhe veten s’e pyet më gjat’

Kur e pyet do t’pergjigjet
Kur në gjunj’ bie t’shpërblen
Kur i mbyll syt’ e pëshpërit
Shpirtit tend do t’i flas’ leht’
Kur lëndohesh do të shëroj
Kur përulesh ai vjen
Kur urt’si ti s’ke
Atin pyet, Atin pyet

Dhe atje ku frik’ ti kishe
I ftoht’ nëpër dallg’ ishe
Besimi tani të mbron
Dhe ku era t’hidhte tutje
Në tok’ tani në t’vërtet’
Kapur me forc’ ti qëndron

Kur e pyet do t’pergjigjet
Kur në gjunj’ bie t’shpërblen
Kur i mbyll syt’ e pëshpërit
Shpirtit tend do t’i flas’ leht’
Kur lëndohesh do të shëroj
Kur përulesh ai vjen
Kur urt’si ti s’ke
Atin pyet, Atin pyet



Jozef Smithi ishtë një djalë i ri si ju, kishte shumë pyetje për të cilat kishte nevojë për përgjigje. Kur ai lexoi Jako-
bin 1:5-6 , ai kuptoi që kishte një mënyrë të sigurtë për të marë përgjigje duke i kerkuar Perendisë drejtpërdrejt. 
Perendia ju përgjigje atij dhe Ai do t‘ju përgjigje lutjëve tuaja gjithashtu, ju duhet vetëm të kërkoni.

Këngët në këtë album përshkruajnë si ju do të merni përgjigje të lutjëve tuaja dhe çfarë ju duhet të bëni per t’ju 
afruar më pranë Shpëtimtarit në mënyrë që të jetoni një jetë më të mirë. Ju gjithashtu do të degjoni sa të çmuar 
ju jeni individualisht dhe se çfarë bekimi është të qenit pjesë e një familje.

Ne jemi mirënjohës për të gjithë ata që kanë marrë pjesë për të shkruar, interpretuar dhe regjistruar këto këngë 
dhe jemi dijeni të shumë sakrificave të ofruara gjatë këtij procesi.

Perendia ju bekoftë në rrugën tuaj drejt Krishtit.

 

Falenderimë



Në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon urtia, le të kër-
kojë nga Perëndia, që u jep të gjithëve pa kursim, pa 

qortuar, dhe atij do t’i jepet. Por le ta kërkojë me besim, 
pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të 

cilën e ngre dhe e përplas era.

JAKOB [BIBËL] 1:5–6


