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KËNDOJ HALELUJA 
(Greatest Hallelujah) 

Intro: A   D A A   Esus  A 

Strofa 1:     A           Esus       A 
Këndoj Haleluja, kjo këngë e përjetshme 

(There’s a hallelujah, an everlasting song) 

       A     F#m        Esus 
Lavde pa fund, që vetëm Ti i meriton 
(A never-ending anthem we sing to You alone) 

   A             E  F#m 
Këngë nga zemra jonë, që qiellin e arrijnë 
(Resounding in the heavens and in our hearts today) 

      D         A       E            A 
Sa shumë jemi t’falur, dhe sa shumë, sa shumë Ty do t’këndoj 

(How greatly we’re forgiven and how great…How great will beYour praise) 

Refreni:  D     A       E    F#m 
Unë këtë këngë Ty t’këndoj, për lavdinë e emrit Tëndë 

(And with this song I will rise for the honour of Your name) 

       D          A      E       F#m E D 
Nga kjo frymë deri në fund, Jezus unë Ty do t’lavdroj 

(From this breath to my last then forever and a day) 

     D        E     C#m/G#      F#m E D 

Me zemrën time… me shpirtin tim 
(I’ll pour out my heart… I’ll pour out my soul… My greatest hallelujah) 

       D           Esus A (D A) 
Këndoj halelu - ja 
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Strofa 2:      A         Esus              A 
Alfa dhe Omga, fillimi dhe fundi  

(Alpha and Omega, Beginning and the End) 

A      F#m   Esus 
Autori i Shpëtimit, At edhe mik 

(Author of Salvation, a Father and a friend) 

  A        E       F#m 
Lavdi plot je Ti, Ty o Zot t’këndoj 

(You thunder and You whisper, Your glory fills the skies) 

     D         A     E        A 
I denjë, je i denjë Ti, dhe emrin Tënd, do të lartësoj  

(Worthy, You are worthy, Let Your name, Your name be lifted high) 

Strofa 3:   A       Esus         A 
Ditë mbase ditë kur momenti të vij 

(And there’s a moment coming, a day above them all) 

  A       F#m   E 
Kur do t’qendrojmë në lavdi përball me Perëndinë  

(When we will stand in glory and see the face of God) 

 A         E        F#m 
Këndo: i shenjtë i shenjtë… i shenjtë është Zoti ynë 

(Sing holy, holy, holy… holy is the Lord) 

D                    A       E     A 
Do t’këndoj haleluja se ti mbretëron… mbretëron përgjithmonë 

(And bring our hallelujahs for You reign… You reign forevermore) 

Ura:         A         D A    A         Esus A 
Ne këndojmë Haleluja…përgjithmonë Haleluja  

(We will sing hallelujah… Forever sing hallelujah) 


