
Graves Into Gardens 
!ར་$ང་ལས་!མ་ར་ནང་། 
Elevation Worship 
 

I searched the world 

འཛམ་&ིང་ ང་གིས་ འཚ,ལ་བ/་ཡི་ 
But it couldn't fill me 
དེ་འབདཝ་ད་ ངེའི་རེ་བ་ བ5ང་མ་6གས་ 
Man's empty praise and treasures that fade 
ཡལ་འ7ོ་མི་གཏེར་མཛ,ད་དང་ དོན་;ངས་མེད་པའི་ བ=ོད་པ་ 
Are never enough 
འདི་6་གི་ ལང་རང་མ་ལང་ 
Then You came along 
དེ་ལསནི་ >ོད་ ?ོན་ཡི་ 
And put me back together 
ལོག་=ེ་ ང་ གཅིག་ཁར་ བBགས་ཅི་ 
And every desire is now satisfied 
ད་ རེ་བ་ག་ར་ བ5ང་གནང་ཡི་ 
Here in Your love (hey) 
>ོད་Cི་ ?མས་པ་ནང་༼དབའི༽ 

Oh, there's nothing better than You 
དབའི་ >ོད་ལས་ Fགཔ་Gེ་ གཞན་ ཡོད་རང་མེད། 
There's nothing better than You 
>ོད་ལས་ Fགཔ་Gེ་ གཞན་ ཡོད་རང་མེད། 
Lord, there's nothing 
གཙ,་བོ་ གཞན་ ཡོད་རང་མེད་ 
Nothing is better than You 
>ོད་ལས་ Fགཔ་Gེ་ གཞན་ ཡོད་རང་མེད། 
(Oh, yes I know it's true) 
༼དབའེ་ ཨིན་ འདི་བདེན་ཟེར་ ང་གི་ཤེས༽ 
(Come on, tell 'em, hey) 
༼ཤོག་ས་ ཁོང་N་Oབ་ དབའི་༽ 

I'm not afraid 



ང་གི་ མི་འFོག་ 
To show You my weakness 
ངེའི་ཞན་ཁོག་ >ོད་N་ བཏོན་ནི་N་ 
My failures and flaws, Lord, You've seen them all 
ངེའི་Pོན་དང་ འQས་ཤོར་མི་ འདི་ག་ར་ གཙ,་བོ་ >ོད་Cི་ གཟིགས་ཅི་ 
And You still call me friend 
ད་/ོ་ཡང་ >ོད་Cི་ང་N་ ཆ་རོགས་ཟེར་ འབོ་དེས་ 
'Cause the God of the mountain 
གངས་རི་གི་ དཀོན་མཆོག་ འདི་ 
Is the God of the valley 
Nང་གཤོང་གི་ དཀོན་མཆོག་ ཨིན་ 
There's not a place Your mercy and grace 
Tིང་Uེ་དང་ Qགས་Uེ་གི་ 
Won't find me again 
ང་ འཚ,ལ་ མ་འཐོབ་མི་ ས་གནས་མེད་ 

Oh, there's nothing better than You 
དབའི་ >ོད་ལས་Fགཔ་Gེ་ གཞན་ ཡོད་རང་མེད། 
 
There's nothing better than You 
>ོད་ལས་Fགཔ་Gེ་ གཞན་ཡོད་རང་མེད། 
Lord, there's nothing 
གཙ,་བོ་ གཞན་ཡོད་རང་མེད་ 
Nothing is better than You 
>ོད་ལས་Fགཔ་Gེ་ གཞན་ཡོད་རང་མེད། 
 
(I know it's true) 
༼དབའེ་ ཨིན་ འདི་བདེན་ཟེར་ ང་གི་ཤེས༽ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Way Maker 
ལམ་བཟོ་མི། 
Leeland 
 

 

You are here, moving in our midst 
>ོད་ W་N་ ང་བཅས་Cི་ Xག་ནང་ བYགས་ཡོད་ 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
You are here, working in this place 
>ོད་Cི་ ས་གནས་འདི་ནང་ Zག་ལ་ མཛད་དོ 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
You are here, moving in our midst 
>ོད་Cི་ ང་བཅས་Cི་ Xག་ནང་ བYགས་ཡོད་ 
 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
You are here, working in this place 
>ོད་Cི་ ས་གནས་འདི་ནང་ Zག་ལ་ མཛད་དོ 
 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 



 
 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 

You are 
>ོད་རང་ཨིན་ 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
ལམ་བཟོ་མི་ ཧ་ལས་སི་སི་Zག་\ཱ་མཛད་མི་ ཁས་^ངས་བཞག་མི་ 
Light in the darkness 
གནག་_ང་ནང་གི་འོད་ 
My God, that is who You are 
ངེའི་དཀོན་མཆོག་ འ་ནི་འདི་ >ོད་ ཨིན་ 
You are 
>ོད་རང་ཨིན་ 
Way maker, miracle worker, promise keeper 
ལམ་བཟོ་མི་ ཧ་ལས་སི་སི་Zག་\ཱ་མཛད་མི་ ཁས་^ངས་བཞག་མི་ 
Light in the darkness 
གནག་_ང་ནང་གི་འོད་ 
My God, that is who You are 
ངེའི་དཀོན་མཆོག་ འ་ནི་འདི་ >ོད་ ཨིན་ 
 

You are here, touching every heart 
>ོད་Cི་ སེམས་རེ་རེ་ ད`ག་དོ་ 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
You are here, healing every heart 
>ོད་Cི་ སེམས་རེ་རེ་ Fག་གནང་དོ་  
Healing every heart 
སེམས་ག་ར་Fག་གནང་དོ་ 
 
 



 
Oh, I worship You 
ཨོ་ གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
Jesus, I worship You 
ཡེ་a་་ གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
You're turning lives around 
>ོད་Cི་མི་ཚb་བcར་བཅོས་གནང་དོ་ 
You are here, oh, turning lives around 
>ོད་W་N་ མི་ཚb་བcར་བཅོས་གནང་དོ་ 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
I worship You 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་ >ོད་N་ 
 
You mended every heart 
སེམས་ རེ་རེ་ བཅོ་ཁ་dབ་ གནང་ཡི་ 
You are here, and You are mending every heart 
>ོད་Cི་ སེམས་ རེ་རེ་ བཅོ་ཁ་dབ་གནང་དོ་ 
I worship… 
གསོལཝ་བཏབ་དོ་་་་་་་་་་ 
 
 


