
Joana
Binecuvântat este Isus, 

Cel Ce vine în Numele Domnului!  
Logan 

Triumfătoar Hristos a fost primit
În Ierusalim, cum s-a fost profețit 

Rachel 
Pe un mic măgăruș S-a așezat 
Acest Puternic, Mare Împărat

Deși marea și uscatul L-a creat
S-a sperit, și de Tatăl a ascultat. 

Abby 
E-o zi de sărbătoare, cu mare forfotă și așteptare 
Toți se uitau la Isus, pentru a le aduce eliberare. 

Și chiar despre Eliberare, Isus lor le vorbește 
Spunându-le că pentru această clipă El se pregătește.

Nathan 
A spus Isus: „A venit ceasul ca Fiul Omului să fie

proslăvit!”
Și după aceea, depre moartea și învierea Lui, le-a

povestit.
 
 

David 
Cu suflet tublurat, plângând pentru cetate 
Se pregătea Isus, să ia a noastre păcate. 
Se îndrepta spre cruce, durere, și ocară 

Ca grâul prin moarte v-aduce multă roadă. 
Emily Banu 

Cel ce știa ce e-n inima Lor 
A plâns căci El iubea pe norod
Și îi dorea izbăviți și mântuiți 

Doar prin sângele Lui putea fi curățiți
Claudia  

Oare câți dintre cei ce l-au aclamat
La moarte cu el, mai târziu au strigat?Dar

triumfător a ieșit Isus și din mormânt
Boldul morți și pe cel rău El le-a înfânt. 

Ruth
E sărbătoare, dar inima ta  doar 

Domnul o știe
Mă rog să fie Isus Rege în ea și să nu fie

pustie. 
Cel ce pe Isus L-a primit ca Domn și Împărat

Are în inimă bucurie, pace și harul Lui
nemăsurat.

 

 
Joana

Mulți l-au aclamat, ca Domn și Împărat
Osanale au strigat și L- au binecuvântat. 

James 
Fiul lui David El a fost numit

Și ca pe-un Rege mulți l-au primit
Cu ramuri de finic și hanele lor 
I-au dat onoare Regelui Regilor

Emily Kyaburu 
Osana, Fiului Lui David, 
Mesia, al nostru Împărat.

Osana, celui ce până la mormânt 
de Tatăl a ascultat.

Osana, celui ce moartea a biruit 
și din mormânt a înviat.
Osana, celui ce într-o 

Împărăție aleasă de preoți ne-a transformat.
Debby 

Un glas, ca de înger, din cer s-a auzit 
Spunând cum Tatăl prin Fiul este proslăvit. 
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