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fitxa worship

Concert de Worship Central a l’Aplec

c

Introducció
 Worship Central és una ban-
da britànica, liderada per Tim Hughes 
i Luke Hellebronth, que composen 
cançons per lloar, pregar I ballar. Els 
seus cants tenen una forta inspiració 
bíblica, i volen ajudar-nos, com els 
antics salms, a posar veu en allò 
que el nostre cor sovint no sap com 
expressar a Déu: acció de gràcies, 

pregària, joia, confiança, pau. 
La lloança no és un refugi, ni un pur 
sentimentalisme. És una resposta 
natural a qui ha experimentat l’amor 
de Déu, i pot esdevenir en la vida quo-
tidiana un moment per agafar força, 
entregar-se a Déu i al seu evangeli, 
i disposant-se així a transformar el 
món com Déu l’ha somiat. 

 És difícil lloar si no s’entén el 
que es canta. Per aquest motiu hem 
traduït algunes de les cançons que 
WC cantarà a l’Aplec, perquè aquell 
dia puguem gaudir cantant i pregant, 
sabent allò que cantem. 

   1. Let it be known 
   (2014)  WORSHIP CENTRAL 

  “Aneu al món i anuncieu” (Mc 16,5)

És la darrera petició de Jesús, abans de pujar al Cel. Aquest himne ens convida a sortir i anunciar el món que hem estat 
salvats i que l’amor de Déu ha vençut! Ser cristià no és anar amb cara de pena per la vida. És tenir una gran noticia que 
proclamar, que no pots guardar-te per tu. Això és el que aquesta cançó ens convida a fer amb força: anunciar amb joia 
que un nou dia ha començat. No tinguem por i sortim a proclamar que no estem sols! 

Come on let’s turn it up
We gonna sing it out
For all the world to hear
Oh oh oh oh
There’s love for everyone
A new day has begun
Something to shout about

Vinga, aixequem-nos
Ho cantarem arreu
El món ho ha d’escoltar
Oh oh oh
Hi ha amor per a tots
Un nou dia ha començat
I ho hem de proclamar

Let it be known
That our God saves
Our God reigns
We lift You up up
Let it be known
That love has come
And love has won
We lift You up

Digueu al món
Que el nostre Déu salva
El nostre Déu regna
Ho proclamem oh oh
Digueu al món
Que l’amor ha vingut
L’amor ha vençut
Ho proclamem

Woah oh oh
Woah oh oh
Woah oh oh
Woah oh oh

Nothing can stop us now
No one can keep us down
We found our voice again
Oh oh oh oh
No need for fear and shame
There’s power in His name
Come on let freedom reign

Res ens podrà aturar
Ningú ens farà callar
Hem recuperat la veu
Oh oh oh
Fora el dubte i la por 

Hi ha poder en el seu nom
Vine i que la llibertat regni

Let it be known
That our God saves
Our God reigns
We lift You up up
Let it be known
That love has come
Love has won
We lift You up

Digueu al món
Que estem salvats
Déu ha vençut
Pel seu amor (mor)
Digueu al món
Que no estem sols

Déu ha vingut
Pel seu amor (mor)

Woah oh oh
Woah oh oh
Woah oh oh
Woah oh oh

We lift Your name up
Higher and higher
We shout Your name now
Louder and louder

El teu nom proclamem
Més i més alt
El teu ara nom cantem 
Fort i més fort

w
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8. Here I am to worship 
(2001 )  T IM HUGHES
Que tota la vida et pugui beneir i alçar 
les mans lloant el teu nom. (Salm 62, 1)

La que possiblement és una de les cançons més conegudes d’adoració de les darreres 
dècades va ser composada pel líder de WC, Tim Hughes. Una crida a l’adoració, a posar-se 
de genolls i a alçar les mans al Creador que ha mort per salvar-nos a nosaltres, l’obra de 
les seves mans. Quan vulguis dir-li a Jesús com l’estimes, canta-li aquesta cançó. Gràcies 
Senyor, doncs mai no sabré quan va costar morir a la creu pel meu pecat...

9. Happy day 
(2009)  TIM HUGHES
“El primer dia de la setmana, molt de 
matí, arribaren al sepulcre a la sortida 
del sol.” (Mc 16,2)

El dia més gran de la història és diumenge de Pasqua, el dia de la resurrecció de Jesús. 
Aquell dia el recordem i celebrem cada diumenge a l’Eucaristia, doncs la mort ha estat 
vençuda i hem estat rescatats. Jesús és viu i ho proclamem. Però, quan anem a missa el 
diumenge vivim aquesta felicitat i joia que ens comunica la cançó? Som conscients que 
aquell hauria de ser el dia més feliç de la setmana?

1O. Lights 
(2017 )  WORSHIP CENTRAL
En altre temps éreu te-
nebres, però ara que esteu 
en el Senyor sou llum. 
Viviu com a fills de la 
llum. (Ef 5, 7-8)

L’alegria cristiana prové de la victòria de la 
vida sobre la mort, de la llum sobre la fos-
cor. Aquest cant ens porta a ballar plens de 
joia perquè la nit està desapareixent, i les 
llums del Cel, la cuitat celestial, estan arribant. 
Aquesta llum per la fe ja brilla en nosaltres. 
Només cal deixar-la brillar. No oblidis que ja 
ets un fill de la llum (Ef 5, 7-8): salta i canta 
esperant l’arribada del nou dia!

Lights of the city, they are coming on
Soon we’re gonna see that the night is gone
Hearts waking up to a different song, o-o-oh

Les llums de la ciutat es van apropant
Ben aviat veurem a la nit marxar
Una nova cançó aixecarà els cors, o-o-oh

We’re never gonna hide what Your love has done
Shadows disappear and our fear is gone
Lights of the city,they are coming on, o-o-oh

No amagarem mai allò que el teu amor ha fet
Les ombres i les pors estan marxant
Les llums de la ciutat es van apropant o-o-oh

This little light of mine
I’m gonna let it shine
This little light of mine
I’m gonna let it shine

Aquesta petita llum 
Deixaré que brilli en mi
Aquesta petita llum 
Deixaré que brilli en mi

Running through the streets, running with your life
Holding out your truth in the dead of night
Like stars in the sky, we are burning bright
With Your love

Corrents pels carrers, corrents amb la teva vida
Sostens la teva certesa en la mort de la nit
Com els estels del cel, brillem amb la llum del 
teu amor

This little light of mine
I’m gonna let it shine
This little light of mine
I’m gonna let it shine

Aquesta petita llum 
Deixaré que brilli en mi
Aquesta petita llum 
Deixaré que brilli en mi

Let it shine, let it shine
All around, let it shine
Jesus you are the light
Glowing in the dead of night

Deixa que brilli, deixa que brilli
Al voltant, deixa que brilli
Jesús tu ets la llum
Brillant en la mort de la nit

Lights of the city, they are coming on
Soon we’re gonna see that the night is gone

Les llums de la ciutat s’estan apropant
Aviat veure’m marxar la nit

Light of the world,
You stepped down into 
darkness.
Opened my eyes, let me see.
Beauty that made this heart,
Adore you.
Hope of a life spend with you.

Tu ets la llum 
que trencà les tenebres
Obre els meus ulls oh Senyor
Tu vas crear aquest cor 
que t’adora
Amb tu camino confiat

So here I am to worship,
Here I am to bow down,
Here I am to say that you’re 
my God.
You’re altogether lovely,
All together worthy.
All together wonderful to me.

Vinc per adorar-te, 
vinc per humiliar-me
Vinc per dir-te que Tu ets el 
meu Déu.
Ets majestuós per sempre, 
bondadós per sempre
Digne ets de rebre adoració

King of all day’s, oh so highly 
exalted.
Glorious in heaven above.
Humbly you came 
to the earth you created 
all for love’s sake became poor.

Tu Rei del Cel, exalçat ets pels 
segles
La glòria sigui al teu nom.
Tu vas venir
humil a la Terra,
Et vas fer pobre per mi

Here I am to worship,
Here I am to bow down,
Here I am to say that You’re 
my God
You’re altogether lovely
All together worthy,
All together wonderful to me

Vinc per adorar-te, 
vinc per humiliar-me
Vinc per dir-te que Tu ets el 
meu Déu.
Ets majestuós per sempre, 
bondadós per sempre
Digne ets de rebre adoració

I’ll never know how much it 
cost
To see my sin upon that cross

Mai no sabré quan va costar
Morir a la creu pel meu pecat 
(x3)

The greatest day in history
Death is beaten, You have 
rescued me
Sing it out, Jesus is alive

El dia més gran en la història
La mort ha estat tumbada, i tu 
m’has rescatat
Canta-ho fort, Jesús és viu

The empty cross, the empty 
grave
Life eternal, You have won the 
day
Shout it out, Jesus is alive
He’s alive

La creu buida, la tomba buida
Vida eterna, has guanyat el dia
Canta-ho afora, Jesús és viu
Ell és viu

Oh, happy day, happy day
You washed my sin away

Oh, happy day, happy day
I’ll never be the same
Forever I am changed

Oh dia feliç, dia feliç
Vas rentar els meus pecats
Oh dia feliç, dia feliç
Mai será el mateix
Per sempre m’has canviat

When I stand in that place
Free at last, meeting face to 
face
I am yours, Jesus, You are mine

Quan em mantinc aquí
Lliure finalment, cara a cara
Sóc teu Jesús, Tu ets meu

Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate, Jesus is alive
He’s alive

Alegria sense fi, pau perfecte
El dolor del món acabarà per fi
Celebra-ho, Jesús és viu
Ell és viu

Oh, what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
Oh, what a glorious day
What a glorious name

Oh quin dia gloriós
Quin camí gloriós
On em vas salvar
Quin nom gloriós

https://www.youtube.com/watch?v=GRdlSRYPThg
https://www.youtube.com/watch?v=ZUywjZrfslQ 
https://www.youtube.com/watch?v=BOiIW8nrw5g
https://www.youtube.com/watch?v=8BIoNUKoZ3Y 
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2. Mercy road (2017 ) WORSHIP CENTRAL    
Mentre conversaven i discutien, Jesús   
mateix se’ls va acostar i es posà a 
caminar amb ells. (Lc 24, 15)

Aquesta és la cançó que dóna nom al nou album de Worship Central: Mercy road. Un 
cant d’acció de gràcies a Déu per haver-nos salvat. Tot cristià en algun moment de 
la seva vida ha sentit a prop la misericòrdia de Déu, quan caminava pel camí de la 
vida, com els deixebles d’Emaús. El carrer de la misericòrdia és el nom del lloc on un 
dia vas ser trobat pel Seu amor. Canta-li amb totes les teves forces.

What a Saviour
At the cross, You showed how 
much You love me
Miles away I threw myself on 
mercy
I was dead and buried then You 
raised me back to life
Raised me back to life

Oh Senyor,
He vist a la creu com m’estimes
He estat allunyat del teu amor
Estava en una tomba quan em 
vas ressuscitar
Em vas ressuscitar

With a promise
Every day I know that You are 
with me
Stepping out of darkness into 
glory
Heaven came to rescue now I’m 
walking in the light
Walking in the light

Em vas prometre
Que cada dia et tindria just aquí 
amb mi
Portant-me de la fosca a la 
glòria
Rescatat pel Cel ara camino en 
la llum
Camino en la llum

On mercy road
Thank You for saving me
Oh I’ve found hope
On mercy road
Goodness will follow me and lead 
me home

Al carrer del perdó
És on tu em vas trobar
I em vas salvar
Al carrer del perdó
A casa em guiarà el teu amor

Give it all now
Running through this world but 
it’s not easy
God I look to You because You’ve 
called me
Living with a purpose and I’m 
never turning back
Never turning back

Ara és tot nou
Camino en aquest món però no 
és fàcil
Sempre busco aquell que m’ho 
ha donat tot
La vida té un sentit, no buscaré 
més
No buscaré més

On mercy road
Thank You for saving me
Oh I’ve found hope
On mercy road
Goodness will follow me and lead 
me home

Al carrer del perdó
És on tu em vas trobar
I em vas salvar
Al carrer del perdó
A casa em guiarà el teu amor

I know Your love will always 
carry
On every side, God You surround me
My strength, my guide
You’re everything I need
I know Your love will always 
carry
On every side, God You surround me
My strength, my guide
You’re everything I need

Jo sé que Tu, sempre m’estimes
En tot moment sempre 
m’envoltes
Ets guia, ets força
Ets tot el que jo vull 
Jo sé que Tu, sempre m’estimes
En tot moment sempre 
m’envoltes
Ets guia, ets força
Ets tot el que jo vull

I was nowhere, 
You came to my rescue 
From the grave I’ve been raised 
When I needed a Savior to save me 
Jesus, You made a way 

Estava enlloc
Vas venir a rescatar-me
De la tomba he estat aixecat
Quan buscava un Salvador per 
salvar-me
Jesús vas obrir el camí

I was blind but these eyes have 
been opened Now I walk in the light 
Every step on this road, I will follow
Jesus, You are the way
You are the way 
You are the way 

Era cec però aquests ulls has obert
Ara camino en la llum
Cada pas que ara faig et segueixo
Jesús tu ets el camí
Tu ets el camí
Tu ets el camí

Lost and dead,
but Your love came to find me 
Jesus, You are the way 
You are the way 
You are the way 

Perdut i mort
Però el teu amor va venir a trobar-
me
Jesús tu ets el camí
Tu ets el camí
Tu ets el camí

You’re the light shining bright in the 
darkness 
Jesus, You are the way
Jesus, the only way

Ets la llum que ha brillat en la 
fosca
Jesús tu ets el camí
Jesús, l’únic camí

All my days are secure in Your 
promise Never standing alone 
You’re the Truth, 
You’re the Life, 
You’re my future 
Jesus, You made a way 

La teva promesa m’assegura cada dia
Mai més estaré sol
Ets la veritat
Ets la vida
Ets el meu futur
Jesús vas obrir el camí

I’m alive in the Love that You give me 
Free to dance once again 

You will lead me from glory to glory 
Jesus, You made a way 
You are the way 
You are the way 

M’has donat un amor que em fa viure
Puc ballar amb llibertat
Em portes de la glòria a la glòria
Jesús tu ets el camí
Tu ets el camí
Tu ets el camí

Lost and dead, 
but Your love came to find me 
Jesus,You are the way 
Jesus, the only way

Perdut i mort
Però el teu amor va venir a trobar-me
Jesús tu ets el camí
Tu ets el camí

You’re the light shining bright in the 
darkness Jesus, 
You are the way 
You are the way 
You are the way

Ets la llum que ha brillat en la fosca 
Jesús 
Tu ets el camí
Tu ets el camí
Tu ets el camí

4. Spirit break out 
(2015)  T IM HUGHES & LUKE 
HELEBRONTH

“Ell és la nostra 
pau. De dos pobles 
n’ha fet un de sol, 
destruint el mur que 
els separava” (Efesis 2,14)

Quan va venir l’Esperit ho va 
revolucionar tot. Aquest cant és 
una invocació a que baixi de nou 
l’Esperit del Cel i trenqui els murs 
que ens separen entre nosaltres 
i amb Déu, com les trompetes 
dels israelites feren caure els 
murs de Jericó. El so del Cel ja és 
aprop, tocant la terra. Prepara’t 
per l’arribada de l’Esperit, que 
portarà el Regne de Déu aquí. Es-
tàs preparat per acollir-lo?

Our Father, all of Heaven roars Your name
Sing louder, let this place erupt with praise
Can you hear it, the sound of Heaven 
touching Earth
The sound of Heaven touching Earth

Oh Pare
Al Cel criden el teu nom
Canta fort
Volem pregar-te amb tot el cor
Pots sentir-ho
El so del Cel ja és aprop

Spirit break out
Break our walls down
Spirit break out
Heaven come down

Vine Esperit
Els murs cauran
Vine Esperit
El Cel baixarà

King Jesus You’re the name we’re lifting high
Your glory shaking up the earth and skies
Revival we wanna see Your kingdom here
We wanna see Your kingdom here

Jesús 
Tu ets el nom a qui clamem
Oh Rei
Fas tremolar terra i cel
No tardis
Volem veure el Regne aquí
El teu Regne ja és aquí

Spirit break out
Break our walls down
Spirit break out
Heaven come down

Vine Esperit
Els murs cauran
Vine Esperit
El Cel baixarà

3. The way (2014)  WORSHIP CENTRAL
Jo sóc el camí, la veritat i la vida. (Jn 14,6) 

Aquest cant prové de l’experiència de saber-se salvat per Jesús, 
que porta a proclamar sense vergonya que Jesús és realment el camí. L’únic camí. No-
més pot afirmar això qui abans ha caminat per altres rutes i ha acabat perdut i mort, 
sense saber on anar. El cristianisme no és una ideologia ni una ètica. És una experiéncia 
de fe que t’obre els ulls per veure la vida amb els ulls de Jesús i seguir-lo.

5. Waves 
(2017 )  WORSHIP CENTRAL
Al qui tingui set, jo li 
donaré gratuïtament de la 
font de l’aigua de la vida 
(Ap 21, 6). 

L’Esperit Sant apareix representat de 
moltes formes a la Bíblia. Una d’elles 
és com un riu que flueix, com una 
font d’aigua viva que apaga tota set. 
Aquest cant és una delicada invocació 
a l’Esperit, on així com demanem que la 
força de l’Esperit entri en el món com 
un riu desbordat, o que s’estavelli com 
les onades en el nostre cor, també 
demanem que sigui una font d’aigua 
fresca que ens netegi per dins. No-
més cal demanar i esperar.

You are a mighty river
You are a flowing stream
You are the Fountain of Abundance
Washing over me (x2)

Ets un riu poderós
Ets una corrent fluida
Ets una font d’abundància
Que em renta del tot (x2)

Be still and know I am (x2)

Espera i sabràs que jo sóc (x2)

You are a mighty river
You are a flowing stream
You are the Fountain of Abundance
Washing over me

Ets un riu poderós
Ets una corrent fluida
Ets una font d’abundància
Que em renta del tot

And let the waves crash over me
Mercy overwhelming, love so deep

Deixa les onades estavellar-se en mi
L’amor de Déu em cobreix profundament

6. Praise the Lord 
(2017 )  WORSHIP CENTRAL
Senyor, cantaré tota la vida els teus fa-
vors, d’una generació a l’altra anunciaré 
la teva fidelitat. (Salm 89,1)

Com posar música a la nostra fe? Aquest cant ens situa davant la creu de Jesús, i ens 
convida a meditar sobre el que veuen els nostres ulls: un crucificat. Però no et deixis 
enganyar pels ulls físics i mira amb els ulls de la fe. Allí ha estat guanyada la teva 
llibertat. La creu és dolor però també és victòria. Victòria d’amor.

7. Pray (2017 )  WORSHIP CENTRAL
“Vosaltres, pregueu així: Pare nostre que 
estàs en el cel” (Mt 6, 9)

Aquest cant està inspirat en el Parenostre, la pregària de Jesús. 
Tot ell és una petició a Déu perquè es faci la seva voluntat i regni aquí per sempre. Un 
cant pensat per a cantar en moments de necessitat i recuperar la convicció que estem 
en les millors mans: les del Pare del Cel.

On the cross of Calvary
Your heart was torn to bring us 
peace
You gave it all, Jesus

A la creu del Calvari
El teu cor fou clavat per 
portar-nos pau
Ho vas donar tot, Jesús

The mystery of Majesty
Broken for our liberty
You gave it all, Jesus
You gave it all, Jesus

El misteri de la majestat
Trencat per la nostra llibertat
Ho vas donar tot, Jesús
Ho vas donar tot, Jesús

Praise the Lord, O my soul
I will sing of Your great love forever
Praise the Lord, evermore
I will sing of Your great love forever

Prega al Senyor, ànima meva
Cantaré sobre el teu gran amor 
per sempre
Prega al Senyor, ànima meva
Cantaré sobre el teu gran amor 
per sempre

The star that shone the 
brightest died
When earth fell dark, the 
heavens cried
Behold our King, Jesus
Oh, behold our King, Jesus

L’estel més brillant morí
Quan la terra caigué en 
tenebres, el Cel plorà
Heus aquí el nostre Rei, Jesús
Oh heus aquí el nostre Rei, Jesús

Praise the Lord, O my soul
I will sing of Your great love forever
Praise the Lord, evermore
I will sing of Your great love forever
I will sing of Your great love forever

Prega al Senyor, ànima meva
Cantaré sobre el teu gran amor 
per sempre
Prega al Senyor, ànima meva
Cantaré sobre el teu gran amor 
per sempre
Cantaré sobre el teu gran amor 
per sempre

We crown You King of Majesty
Our hope, our everything
You hold the victory for evermore
We crown You King of Majesty
Our hope, our everything
You hold the victory for evermore
You hold the victory for evermore

Coronem al Rei de majestat
La nostra esperança, el nostre tot
Tens la victoria per sempre més
Coronem al Rei de majestat
La nostra esperança, el nostre tot
Tens la victoria per sempre més
Tens la victoria per sempre més

Our Father high above
Hallowed be Your name
Reveal to us again who You are
All things are possible
God of the miracle
Oh, let Your will be done

Parenostre que estàs en el Cel
Sigui santificat el teu nom
Revela’ns de nou qui ets tu
Tot és possible
Déu dels miracles
Oh, que es faci la teva voluntat

We pray
For heaven here today
Your Kingdom to reign always
Here on earth as in heaven
Here on earth as in heaven

Preguem
Que avui es faci el Cel aquí
Que el teu Regne triomfi sempre
A la terra com en el Cel
A la terra com en el Cel

You give us all we need
Forgive us everything
Help us to love as You have 

loved us
Now come and build Your throne
As we go where You go
God our deliverer

Ens dones allò que necessitem
Ens ho perdones tot
Ajuda’ns a estimar com Tu ens 
has estimat
Ara vine i construeix el teu tron
Anirem on tu vas
Déu que ens alliberes

We pray
For heaven here today
Your Kingdom to reign always
Here on earth as in heaven
Here on earth as in heaven

Preguem
Que avui es faci el Cel aquí
Que el teu Regne triomfi sempre
A la terra com en el Cel
A la terra com en el Cel

Yours is the kingdom
The power and glory
Now and forever, amen
Yours is the kingdom

The power and glory
Now and forever, amen
Amen

Teu és el Regne
El poder i la glòria
Ara i per sempre, amen
Teu és el Regne
El poder i la glòria
Ara i per sempre, amen

We pray
For heaven here today
Your Kingdom to reign always
Here on earth as in heaven
Here on earth as in heaven...

Preguem
Que avui es faci el Cel aquí
Que el teu Regne triomfi sempre
A la terra com en el Cel
A la terra com en el Cel

Here on earth as in heaven
We pray to God

A la terra com en el Cel
Preguem a Déu

https://www.youtube.com/watch?v=MbC-7E9wn9w
https://www.youtube.com/watch?v=s3P2yxXs3No
https://www.youtube.com/watch?v=GLR_1NFvFv4
https://www.youtube.com/watch?v=rDNA2O7eNhM
https://www.youtube.com/watch?v=Lqz8K7exK2o
https://www.youtube.com/watch?v=J-B_wUkN0u4 
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