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Utánozni azt, ami a világban megy, egyszerűen szólva: nem érdemes, 
mert azt mondja a világ, ha úgy csinálsz, ahogyan ők csinálják, az  a helyes.
„Élj a mának!“, csak ezt  fújják, ne érdekeljen, hogy mit hoz rád  a holnap. 
Azt hiszed jól vagy,  közben szeded a dilibogyókat.

Ref: Én nem azt az utat járom, Jézus az én királyom, 
A világ mehet, amerre lát, én hűen követem az ég Urát.

Magastalpú cipő, szűk és mini ruha, festett haj és ugyanaz a duma, 
Mindenki hasonlít mindenkire, mint  a keltetőben a sok napos csibe. 
Ez az, amit csinálna a világ veled, ha nem adnál a szívedben az Úrnak helyet. 
Engem nem zavar, hogy nem vagyok olyan, mint a világ, 
ők üresek belül, de bennem él a Király!     /     Ref: 2x

Megtaláltam benne mindent, ami kell, nem vágyom másra, 
Megtaláltam benne mindent, ami kell, megváltoztam egycsapásra, 
Megtaláltam benne mindent, ami kell, semmi más nem számít, 
Megtaláltam benne mindent, ami kell, a világ már nem csábít.

Ref: 2x  /     A világ mehet, amerre lát, én hűen követem az ég Urát!
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Már az első keresztények tudták, mi a lényeg, 
és teljes szívből dicsőséget adtak a Seregek Istenének. 
Igaz, hogy katakombákban éltek, meg pincék mélyén szólt az ének, 
De sohasem hódoltak be a sötétség erejének.
Hogy utálták őket, belőlük mindig gúnyt űztek, börtönbe zárták, bíróság elé cibálták. 
Egyre jobban tiltották, tűzzel, vassal irtották, de az igazságot kalitkába nem zárhatták!

Én is Jézushoz tartozom, bátran hirdetem és megvallom: 
Jézus az Úr, és rajta kívül nincs más!

Ref: Sohase foglak téged megtagadni, bármilyen nehéz lesz is megmaradni,
mindig csak arról fogok énekelni, hogy megszabadítottál. (2x)

Ma is meghalnak több százan szerte a nagyvilágban,
vagy börtön mélyén ülnek, mert Jézusról beszéltek.
De ők mindent vállalnak, igen, az életük sem drága, 
Csak elmondhassák, hogy Jézus Krisztus a királyok Királya.
És most itt vagyunk te és én, szabad országban nyugton, békén.
Bátran lehet hirdetni, a kapu nyitva, csak be kell menni.
Beszélhetsz róla az utcán, vagy a rádió hullámhosszán, 
tévében vagy cédéken, harsányan vagy félénken.

Nekem mindegy, csak mondjad, a világ hadd hallja, hadd tudja,
Hadd lássák, mi van a szívedben, hogy te igazán hiszel az Istenben. (2x)

Én is Jézushoz tartozom, bátran hirdetem és megvallom: 
Jézus az Úr, és rajta kívül nincs más!

Ref: Sohase…(2x)

Itt vagyunk te és én, szabad országban nyugton, békén.
Bátran lehet hirdetni, a kapu nyitva, csak be kell menni.
Beszélhetsz róla az utcán, vagy a rádió hullámhosszán, 
tévében vagy cédéken, harsányan vagy félénken.

Nekem mindegy, csak mondjad, a világ hadd hallja, hadd tudja,
Hadd lássák, mi van a szívedben, hogy te igazán hiszel az Istenben. (Alatta ref. ) (2x)

Ref: Sohase… (3x)
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Ref: Sok minden nem vagyok, (Sok minden nem vagyok)
s az illúzióim sem túl nagyok, (sem túl nagyok)
de egyet bátran állítok: Úgy, ahogy vagyok, Jézus elfogadott. 2x

Kár a gőzért, az energiáért, ezért az egész agymosásért, hiába mondják, nyomatják,
képernyőkből sugározzák. Nem vagyok Luke Skywalker, nem rokonom a denevérember,
nincs illúzióm, se lézerkardom, pisztoly helyett a szavamat tartom. Nem vagyok Petőfi
Sándor, a rím néha kín, de az üzenet bátor, bár nem vagyok én a Brad Pitt, életem
csendes és meghitt, nem vagyok gengszter, csak egy kisember, a jót ismerem, a gagyi,
mondd, mért kell? Nem vagyok isten, nem vagyok majom, én hadd legyek én! — na ez
a bajom.

Ref:  Sok minden....(1x)

A zsebem nincs tele, a cipőm se fényes, lábméretem is csak negyvennégyes, nem va-
gyok Einstein, az IQ-m az áltag, bicepszemtől sem mész falnak. Nincsen bombám, nin-
csen késem, ha  nem a gyengét, akkor az igazat védem. A hírnév sem érdek, csupán
csak eszköz, nem adjuk fel, ha a válasz: „nem, kösz!”. Jól hallod, sok minden nem va-
gyok, de éjszaka nyugodtan alhatok, értékes vagyok, nem kell félnem, Isten Fia meg-
halt értem, vele a szívem van tele, a jövőm is fényes, az ilyen ember bármire képes.
Még van kegyelem, de az idő véges, élj hát vele, hogy igazán élhess!

Ref: Sok minden.... (1x)

Sok minden nem vagyok!

Ref: Sok minden.... (1x)

Ha tehát száddal
Úrnak vallod Jézust,
és szíveddel hiszed,

hogy Isten feltámasz-
totta őt a halálból,

akkor üdvözülsz. 
Róma 10,9

„Uram, 
kihez mennénk?

Örök élet beszéde
van nálad.”

János 6,69 Te ki vagy? Kire hallgatsz? Ki az urad?
Ha rájössz, ki vagy valójában, szabadulni akarsz.

Jézus elfogad! Odaadta érted az életét! Ő megszabadít!
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