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Дай, Боже  (1)

1. Дай, Боже святий, нам ласк тих
Наук, що пливуть з святих книг.
Хай нас провадить розум Твій,
Ти всіх нас любов’ю зігрій.

2. Зроби, щоб світло Твоїх слів
Освітило наші шляхи.
Хай всі серця хвалять Тебе,
Любов Твоя нас обійме.

3. Веди по святості стежках,
Відкинь від нас боязнь і страх.
Ісус наш — дорога життя,
Хай держить нас ласка Твоя.

4. Вчи нас чуйності в молитві,
Ждать Твоєї відповіді.
Не дай нам упасти в вірі,
А все держи нас у любві.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ6

Ти нас навчаєш  (2)

1. Ти нас навчаєш, Спасе наш,
Шляхом покори йти.
В терпінні нести свій тягар,
Буть вірними завжди.

2. Ти кров Свою за нас пролив,
Віддав життя Своє.
Зробила це любов Твоя,
Яка на віки є.

3. В скорботах нам допоможи.
Надія наша — Ти,
Хоч в цьому світі ми чужі,
Для Тебе рідні ми.

4. Коли на Тебе я дивлюсь —
Я згадую про хрест.
Найбільший подарунок Твій
В крові Твоїй святій.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 7

Я знеможений  (3)

1. Я знеможений гнітючим
Тягарем гріха.
У Спасителі потіха
Вся моя.

2. Хочу я, щоб Він провадив
Мене в світі цім,
Бо велика то є радість
Йти за Ним.

3. Буду Господа триматись,
Буду жити з Ним,
І ввійду у радість вічну,
В його дім.

4. В тіні крил Його безпечним
Буду повсякчас.
Невимовне в Ньому щастя
Є для нас.

5. Йду долиною земною,
Хліб життя святий
Щедро для душі дарує
Господь мій.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ8

Не хочу скарбів  (4)

1. Не хочу скарбів цього світу
Ні слави тут, на цій землі,
За гасло маю ім’я Спаса,
За ним іду в Його сліди.

Приспів:
Мої думки там, де мій скарб,
Моя надія — Господь Сам,
Моя надія — Господь Сам.

2. Я, перехожий в цьому світі,
Бажаю лиш за Ним іти.
Він — Пастир мій і з Ним дійду я
В спочинок вічний, до мети.

3. Усі земнії скарби тлінні,
Краса людська мина як цвіт.
Найкращі задуми людини
Короткі, лиш на мало літ.

4. Ім’я Господнє є основа,
І Його Царство не мине,
Престол  Його на цілу вічність,
І  Його слово не зв’яне.

Приспів:
Тепер від серця свідчу вам —
Моя надія — Господь Сам!
Моя надія — Господь Сам!
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 9

За нас  (5)

1. За нас, земне створіння, Спас
Життя Своє віддав,
Щоб нам взірець любові дать,
Аби люд Правду знав.
Приспів:
Спас життя нам дав,
Від смерті відкупив,
Щоб врятувати грішний люд,
Він кров Свою пролив.

2. Ісус весь світ спас від гріха,
До Бога нас привів,
Потіхи сповнені серця —
Наш спокій тільки в Нім.

3. Хоч світ не знає ще зовсім,
За що Ісус помер.
Вже скоро дасть знання усім,
Присутній Він тепер.

4. Всі мрії світу геть відкинь,
А тільки Спаса знай.
У Правді стій, а гріх покинь,
Надію в Богу май.

5. Час Тисячоліття вже настав, —
Спаситель займе трон,
Тоді побачать Його всі,
Діла святі Його.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ10

Господь сказав  (7)

1. Господь сказав: «Вернуся знов».
Надія наша в Нім.
І вже той час цілком пройшов,
Цар явний буде всім.
Христос присутній на землі
Настав на Царство час,
У світі зникнуть біль і смерть,
Нас в Царство прийме Спас.

Приспів:
Сьогодні вже настав той час,
Вже видно світла блиск.
Для всіх нас явний буде Спас,
Спізнаєм Його ласк.

2. Господь руйнує світ старий,
Де зла й неволі гніт,
Для всіх спасіння є в Христі, —
Це зрозуміє світ.
Весь людський рід Йому дасть честь,
Впаде до ніг Його,
В Ісусі знайде життя зміст,
Пізнає, що є Бог.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 11

Для Ісуса  (8)

1. Для Ісуса, Спаса мого,
Я життя своє віддам,
Лишу славу цього світу,
Все Йому у жертву дам.
Все для Нього! Все для Нього!
Все життя Йому віддам.

2. Літа мої, дні й години
Я на службу цю віддам,
А для Правди розуміння
Мудрості мені дай Сам.
Все для Нього! Все для Нього!
Все життя Йому віддам.

3. Хліб життя благословенний,
Боже, Ти мені подай.
Світлом дивної науки
Моє серце наповняй
Світлом Правди, Світлом Правди,
Моє серце наповняй.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ12

Вітаєм!  (10)

1. Вітаєм! Вже присутній Спас,
Ступив на землю знов.
 Відновлення вже близький час,
На землю Цар зійшов. 

2. Велику працю на землі
Виконує Христос.
 Щоб світло Правди назавжди
У всіх віках лилось. 

3. До Себе кличе вірних всіх,
Так, як дітей Своїх.
 Насліддя нам Своє вручив,
Дорогу в рай відкрив. 

4. То буде вже спокою день
Без лихоліть земних.
 І прилучусь я до пісень,
Радіючи, святих. 

5. Хай Спаса величають всі
Хай світ радіє Ним.
 Бо радість вічну й благодать
Він хоче дати всім. 
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 13

Христа хай  (10)

1. Христа хай величають всі,
І ангели в красі
 Хвалу Йому хай принесуть
Прославте Бога сил. 

2. І ви страдальці за Христа,
Звіщайте всім життя.
 Царя Царів прославте всі.
Прославте Бога сил. 

3. Ти, Богом вибраний народ
Втомлений від незгод,
 Радій і Він тебе спасе
І волю принесе. 

4. Усі народи, племена —
Всі як сім’я одна.
 Прославлять хай на вік Його
Й Отця небесного. 
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ14

Всі люди на землі  (11)

1. Всі люди на землі, прийдіть,
Прославте нашого Творця!
Хай лине пісня в небеса,
Де престол нашого Отця.

2. Наш Бог для Слави нас створив,
В любові жити нам звелів.
Він — наш Отець Йому служім,
До світла Правди ближче йдім.

3. Свою любов відкрив Він нам,
Хай буде наше серце храм,
Любімо нашого Отця,
Триваймо в вірі   до кінця.

4. Здіймімось духом вище зір,
Ввійдім з піснями в Божий двір,
Хвалою сповнені серця
Хай славлять нашого Творця.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 15

Завжди мене  (12)

1. Завжди мене Спас провадить
По тернистій цій путі,
Із Спасителем ми маєм
В серцях наших Мир святий.
Миру того світ не має,
В Спасі я знайшов той мир.
 Я лише в Ісусі маю мир,
У Господі своїм. 

2. Наш Ісус — життя дорога,
Нам потіха в смутку Він,
Дає ласку в кожній пробі,
Живить словом нас Своїм,
Коли слабнуть наші сили,
Тоді Він допомага.
 Він є скеля із якої
Б’є завжди жива вода. 

3. Правда Божа нас зміцняє,
Тих, хто вірить в Його кров,
Святим Духом наповняє
І дає святу любов.
А для Божого народу,
Коли пройдем шлях земний,
 Він нам дасть у нагороду
Життя вічне, мир, спокій. 
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ16

Ти — путь  (13)

1. Ти — путь: Тобою від гріха,
Від смерті біжимо.
За проводом Твоїм, Христе,
До Бога ми йдемо.

2. Ти — Правда: Лиш в Твоїх словах
Міститься Божий план.
Із кожним днем Ти розум наш
Удосконалюй сам.

3. Життя Ти: Твій порожній гріб
Яскраво свідчить  нам,
Щоб смерті жала й гробу пут
Більш не жахатись нам.

4. Ти — Путь, Ти — Правда, Ти — Життя,
Тебе дай знати нам,
Щоб правда нам була в житті,
Як той маяк суднам.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 17

Хто за мене кров  (15)

1. Хто за мене кров пролив,
Хто нас з Богом примирив,
Хто помер за грішний світ,
Хто є Цар тисячі літ?
Відкупитель любий мій!

2. Хто здолав і смерть і гріх,
Дав благую вість для всіх,
Хто воскрес із мертвих Сам,
Має ключ від смерті брам?
Відкупитель любий мій!

3. Хто дає вічне життя,
Хто веде всіх до Отця,
Хто піклується за нас,
Хто поможе в тяжкий час?
Відкупитель любий мій!

4. Хто ж то Церкву заснував,
Хто злу силу подолав,
Хто впровадить лад новий,
Хто нам Істину відкрив?
Відкупитель любий мій!
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ18

Агнець Божий  (17)

1. Агнець Божий, наш Спас
Так полюбив весь світ,
Що Себе в жертву Сам приніс,
Щоб спасти людський рід.

2. Спасу хай лине спів,
Бо Він нас відкупив.
Наші гріхи на Себе взяв
І з Богом примирив.

3. Агнець Божий, Ісус,
Життя Йому віддам.
За вірність обіцяв вінець,
Життя і вічну честь.

4. Агнець Божий нам дасть
Знайтися в тім часі,
Коли прийде Царство Його
Й Правду пізнають всі.

5. Агнець Божий, наш Спас
Присутній з нами знов,
Прийнять до себе хоче нас
Так, як Сам обіцяв.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 19

Збудись душе!  (18)

1. Збудись душе! Ставай в ряди,
Виконуй щиро денний труд.
Прокинься швидко з дрімоти,
Хваління жертву принеси

О хваління, о хваління,
Хваління жертву принеси.

2. Час, що пройшов, наздожени,
Надалі в Правді жить почни.
Віру й любов в собі зміцняй,
Господній День на думці май.

День Господній, день Господній,
Господній день на думці май.

3. Святий поможе тобі Дух,
Звільнить тебе від всіх недуг,
Нехай з тобою буде Бог,
Звільнить тебе з усіх тривог.

Тебе звільнить, тебе звільнить,
Тебе звільнить з усіх тривог.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ20

4. О друже мій, також збудись,
І втіхою життя сповнись,
Радій, співай псалми святі
Творцеві неба і землі.

В честь Творцеві, в честь Творцеві,
Творцеві неба і землі.

5. Тебе я славлю, Боже мій,
За ласки предивні твої,
За те, що Ти мене зберіг,
Пізнати Правду допоміг.

Твою Правду, Твою Правду,
Пізнати Правду допоміг.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 21

Поглянь  (21)

1. Поглянь як добрий Бог
Нам шле багато ласк,
Для вірних Правді Своїх слуг
Дав Істину на час.

2. Він Сина Свого дав,
Світ грішний полюбив,
Щоб люд Отця знав доброту,
Відкинув марноту.

3. Спас дав нам Правду знать,
Навчив Отця любить,
Змінив на ясність темну ніч,
Навчив нас в Правді жить.

4. Надію Спас нам дав,
Навчав в покорі жить,
І в кожний час поможе тим,
Хто йде у слід за Ним.

5. Служім Христу завжди
І з наших усіх сил,
Бо мають так робити ті,
Хто хоче бути з Ним.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ22

Святу книгу  (22)

1. Святу книгу Бог нам дав —
Найдорожчий Скарб зіслав.
Як лікуючий бальзам
Посилає радість нам

2. З книги тої промінь б’є,
Що надію нам дає,
Розганяє темряву
І освітлює наш путь.

3. Мудрості в ній глибина,
Джерело в ній вічних благ.
Для спасіння нам дана,
Розганяє всякий страх.

4. За блаженнії слова,
За великий дар з небес
Будем славити Отця
Ми від щирості сердець.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 23

Поєднуймо серця  (23)

1. Поєднуймо серця
В любові братній ми,
Бо та любов безмірна є,
Котру Ісус дає.

2. Він нас усиновив
І нам надію дав,
З тяжких провин Він нас звільнив,
Любов Свою явив.

3. Молитви шлемо ми
Перед престол Отця
Твоєї ласки ждемо всі
Приємно жить в Тобі.

4. Ми маєм спільний труд,
Спільний тягар несем.
В нещасті і тривозі нам
Допоможи Ти сам.

5. Щасливі ті брати,
В чиїх серцях горить
Любов до Господа й братів,
Таким і любо жить.

6. Сумна розлука нам,
Та віримо, що знов
Зустрінемось чи тут, чи там,
Де вічний Бог, любов.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ24

Грай, сьома трубо  (24)

1. Грай, сьома трубо, грай
Агнця й Мойсея піснь,
Хай радо прозвучить
Край світу добра вість.

Приспів:
Рік Ювілейний вже настав,
Відкуплення душ дав Спас Сам,
Відкуплення душ дав Спас Сам.

2. Ісус — Архиєрей
За всіх жертвою став,
Щоб кожний вірний в Нім
Спокій і радість мав.

3. Грай, сьома трубо, грай
Вість радості для нас,
Спасіння маєм дар
І бачим Царства час.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 25

Ісус помер  (28)

1. Ісус помер за нас,
Проливши Свою кров.
Вину на себе взяв,
Прокляття з грішних зняв.
Спас за мене віддав життя,
Що для Нього дам я?

2. Залишив дім Отця,
На землю цю зійшов,
Сповнив волю Творця,
Явив до нас любов.
Спаситель кров Свою пролив,
Нас з Богом примирив.

3. Наругу мовчки зніс,
Хоч мав велику міць.
Збіднів Сам ради нас,
Життя нам даром дасть.
Спас за мене віддав життя,
Що для Нього дам я?

4. Віддаймо Богу честь
Завжди Йому служім.
Бо захист є усім
Оправданим в Христі.
У жертву Богу життя дай,
І в Ньому пробувай.

20



ПІСНІ  ЗОРІННЯ26

Віддаймо Спасу  (36)

1. Віддаймо Спасу  хвалу й честь
За те, що спас весь світ.
Звіщаймо людям добру вість,
Надію кращих літ.

Приспів:
Спас смертю Своєю
Звільнив від смерті світ
З любві, щоб спасти всіх,
Дасть щастя нових літ.

2. З великої любві до всіх
Себе на жертву дав,
Звільнив від смерті вічної,
Щоб кожен життя мав.

3. Він знов присутній з нами є
Він людям щастя дасть.
Прийшов вернути життя, рай,
Бо Царства прийшов час.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 27

Я благаю  (37)

1. Я благаю любий Спасе,
Увійди в моє життя
Не моя хай буде воля,
Буде воля лиш Твоя,
Оправдавшись через віру
В викуп мій пролиту кров,
Я навіки є щасливий.
Я пізнав Твою любов.

2. Боже вічний так навчи нас
Рахувати наші дні,
Набули щоб серце мудре,
Нову волю здобули.
Пристановищем є нашим,
Боже Ти із роду в рід.
Життя нашого основа,
Наша скеля, віри щит.

3. Йду з молитвою до Тебе:
«Своїм Ангелам звели,
Щоб у всіх моїх дорогах
Мене завжди стерегли
Щоб у цім житті дочаснім
Твою волю пізнавав
І під крилами Твоїми
Завжди я притулок мав».
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ28

Як серцю вашому  (38)

1. Як серцю вашому світ завдасть рану,
Спасові те у молитві скажіть.
Він біль ваш зніме і вихід покаже
Нема тих ран, що Йому не злічить.

2. Спас втіха в смутку нам, в горі підмога,
Немічним сила, побіда в борні.
Мовить засмученим голос утіхи:
«Спас ваші рани загоїть усі».

3. Він дає хліб життя, воду живую, —
Дари, що ними спасенний живе
Йдіть на любові пир, йдіть в повній вірі,
Спас усі сумніви вам розжене.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 29

Усі, що знають  (39)

1. Усі, що знають Бога вже,
Звіщайте повсякчас
Про дивну Божу Благодать,
Любов’ю є Бог наш.

2. Цю чисту Правду голосім,
Поки ще добрий час.
Скажім це слово людям всім:
Любов’ю є Бог наш.

3. Бог довго терпить грішний світ,
Всю людську марноту
Бог хоче, щоб пізнали всі
Любов Його святу.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ30

Я чую голос Твій  (53а)

1. Я чую голос Твій,
До Тебе кличе Він,
Обмитися в крові святій,
Знайти душі спокій

Приспів:
О Спаситель мій,
Йду до Тебе я
Вірою, змиє гріх тяжкий
Пречиста кров Твоя!

2. Надія вся моя
І сила лиш в Тобі,
Кріплюсь Тобою завжди я
В життєвій боротьбі.

3. Ти всім життя даєш,
Хто за Тобою йде
І в Царство Правди тих ведеш,
В любові хто живе.

4. Спасителю, хвала,
Хвала любві Твоїй,
Душа моя в Тобі знайшла
І радість, і спокій!
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 31

Спас боротьбу веде  (44)

1. Спас боротьбу веде
І вчить боротись нас
Із ворогами, всяким злом,
Неправдою й гріхом.

2. Господня Правда — меч,
Що нищить темний блуд.
Нам вже не страшна ночі тінь,
Господь веде Свій люд.

3. Навчай, о Спасе, нас
Ступати у Твій слід
Очисть з гріху усі серця.
Твори в нас Духа плід.

4. Христос — наш Провідник,
Любов Його на вік.
Звіщайте дивний Божий План,
Христос дасть сили вам.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ32

Усі скарби земні  (47)

1. Усі скарби земні
Чужі мені,
Бо повелів Ісус
Йти в слід за Ним.

Надію в серце влив
І обітницю дав.
Гріхи мої простив
Спаситель мій.

2. Любе ярмо Його,
Тягар легкий,
Святі Його слова
Несуть спокій.

Спас сила є моя,
Надійний мій покров
Вічне життя дає
Його любов.

3. Боятись не буду,
Спереду йде
Мій Провідник Ісус,
Мене веде.

З Ісусом хочу йти,
Дійти до брам святих.
В славу Твою ввійти
Боже святий.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 33

Свободу дав Спас  (54)

1. Свободу дав нам Спас через світло,
Викупив з смерті, йдім за Ним сміло.
З гріху неволі Спас підняв нас,
Линь Йому слава повсякчас.

Приспів:
Раз за всіх Христос муки зносив.
Раз за всіх умер на Голгофі.
Раз на хресті Себе в жертву склав,
Щоб кожен вірний життя мав.

2. Ми тепер вільні від кари смерті
Спас обіцяв, що мертві воскреснуть
Він Своїм Царством обійме світ
І гріху й смерті зникне слід.

3. Бог всім життя дасть — це Його ласка,
Вірних чекає благодать Царства.
До життя з смерті виведе нас,
Себе дав в жертву за всіх раз.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ34

Хоч завиває буря  (56)

1. Хоч завиває буря зла
«Не бійтесь, — кличе до нас Спас, —
Ті вітри заспокою Я,
Сумнів нехай покине вас».

2. Хай мир святий ввійде в серця,
Який спливає від Отця,
Оберігає в кожний час,
Введе до пристані він нас.

3. Весь світ знаходиться в біді
Реве, шумить мов море в шторм
А мир лише в Христі знайде
Той, хто до ніг Його впаде.

4. Хто Сина Божого прийняв,
Знайшов собі спасіння в Нім,
Такі немов би ті орли,
Злетіли до гірських вершин.

29



ТИСЯЧОЛІТТЯ 35

Браття, сестри  (58)

1. Браття, сестри в піснях звучних
Божий план оголосім
І скажімо перед світом,
Що Спаситель нам звелів.
Ісус з нас здійняв окови,
Пісню нам вложив в уста,
Нову пісню і котрою
Прославляємо Христа.

2. Відкупитель наш небесний
Жертвою хреста Свого
Беззаконня всі очистить
І гріх серця нашого.
Попливуть знов пісні наші
Як ріки могутній рух,
Словом Правди нас освітить,
Всемогутній Божий дух.

3. Браття, в боротьбі духовній
Нас Христос зове служить,
Треба вірою за Правду
В боротьбі нам побідить.
Браття, в смуток не впадаймо —
Бог вінець нам обіцяв,
Життя наше віддаваймо,
Щоб Цар Правди царював.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ36

Укрий своє горе  (60)

1. Укрий своє горе
Від людських очей:
Сліз в світі багато
І горя в людей.
Іди та подумай,
У пору нічну,
Скажи своє горе
Ісусу Христу.

2. Христос усе знає,
У горі твоїм
Тебе Він утішить
На лоні Своїм.
Світ Божий сіяє
На нашім путі;
Ми тим, що в темряві
Те світло несім.

3. Серця так страждають
В неволі й нужді,
Іди, із любов’ю
Утішиш їх ти.
Утри свої сльози,
Дай радість усім,
Шукай в Христі втіхи
У горі своїм.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 37

Бог полюбив  (63)

1. Бог полюбив цей грішний світ —
Звільнив з вини гріха.
Запевнює спасіння всім
Ісуса кров свята.

2. Тепер в житті я маю скарб
Понад усі скарби,
Бо я в своїм житті знайшов
Те джерело любві.

3. Любов пом’якшує серця
Дає в житті спокій.
І вірним сили додає
У боротьбі тяжкій.

4. Радійте, вірні і святі,
Вас нагорода жде,
Бо після ваших всіх терпінь
До себе Спас прийме.

5. Здолає Спас   міць сатани,
День волі сяє всім!
Радіймо всі! Величний спів
Хай всюди прозвучить.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ38

В чудовий спосіб  (63)

1. В чудовий спосіб Бог Творець
Виконує Свій План,
Бо хоче Бог, щоб людський рід
Щасливе життя мав.

2. Ніхто не дослідив доріг,
Котрими ходить Бог.
На світ Він безліч ласк пролив,
На благо всім живим.

3. Пречудно йдуть Його діла,
Бо всемогутній Він
Не перешкодить сила зла
В Його святих ділах.

4. В Своєму Сині сповнить План,
Поклав спасіння в Нім
І хоч є грішним світу стан,
Можливість жить дасть Він.

5. Вже таємниця давніх літ
Відкрита є для нас,
Прийшов благословити світ
Наш Відкупитель, Спас.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 39

До тебе кличу  (104)

1. До тебе кличу, Боже мій,
В терпінні і в покорі я:
«Опорою моєю будь
І волю Твою дай сповнять».

2. Терпіння зміцнює серця,
У вірі нашій дає сил
Терпів і наш Спаситель Сам
Коли з людьми у світі жив.

3. «Візьми свій хрест й за Мною йди», —
Так Спас казав до вірних слуг.
Хто хоче бути з Ним завжди,
Візьми свій хрест і йди за Ним.

4. Своє життя у жертву дам
В покорі зноситиму все.
І з радістю нестиму хрест
І нагороду дасть Отець.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ40

Нам здалека вже видно  (66)

1. Нам здалека вже видно той край,
Де у славі небесній Господь
Сам Спаситель веде в Божий рай
Свій відкуплений Божий народ.

Приспів:
Скоро Він нас введе
У бажанний той край дорогий.
Скоро Він нас введе
У бажанний той край дорогий.

2. Тоді мертві з гробів повстають,
А живі до здоров’я прийдуть.
Вся недоля і горе втече
Сам Господь їх тоді поведе.

3. Там, забувши недолю земну,
Де чудова країна свята,
Всі співають Творцеві хвалу,
Прославляють всім серцем Христа.

4. Там зібрання спасенних всіх,
Що втішаються Духом Святим,
Величають Христову любов
Перед троном Його Пресвятим.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 41

Спочинку прагну  (69)

1. Спочинку прагну, Боже, я
Завжди лиш біля ніг Твоїх,
Зміцняєш віру Ти мою,
Даєш надію з книг Святих.

2. Ти є Всесильний Боже мій!
В безмірній доброті Твоїй
Мені дозволь у ніг Твоїх
Знайти захист в годині злій.

3. Лиш до Тебе, Боже мій,
Я лину всім своїм єством
В Тобі є джерело життя,
А без Тебе життя нема.

4. Мій Боже, поки ще живу
Хочу складать Тобі хвалу
За щедрі всі дари Твої,
Які від Тебе маєм ми.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ42

Хвала Тобі  (71)

1. Хвала Тобі, добрий Боже,
Що держиш в ласці Своїй
До твоїх я ніг схиляюсь
Дух святий на мене злий.

Приспів:
Отче з неба! Жертвую себе Тобі
Прийми мене, духом Своїм освяти

2. В кров Ісуса свято вірю,
В кров, що викупила світ
Я обіт Йому складаю,
Що піду за Ним у слід.

3. Я бажаю, добрий Боже,
Життя нове розпочать
Твердо триматися в вірі
Все на службу цю віддать.

4. Відречусь своєї волі,
Прийму волю я Твою,
Знесу труднощі й недолю,
Силу в Тобі віднайду.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 43

Що то за світло  (72)

1. Що то за світло, що зі сходу світить,
Сягає блиском своїм вершин гір?
Воно розсіює темряву ночі,
Й щастя несе у промінні своїм!

2. Сходить на світ справедливості сонце,
Тисячолітній всім день сповіща;
Треба Царя нам прийняти достойно,
Він прийшов вилить на світ безліч ласк.

3. О дивне світло! Життя ти несеш нам!
Йдеш, щоб створить на землі Божий рай,
А Твоя милість велика для нас є, —
Хочеш весь люд щастям обдарувать.

4. Скоро Син Божий у сонячнім сяйві
Скаже на світ сильним голосом: «Встань!»
І на той клич встануть з мертвих мільйони,
До Його ніг зложать честь і поклін.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ44

Обіцяний Спаситель  (73)

1. Обіцяний Спаситель
На землю знов ступив,
Бо час уже сповнився,
Як знаєм з Книг Святих.
І Він скоротить горе,
Направить людський стан,
І уряд справедливий
Він запровадить Сам.

2. Ця радісна новина
Розвеселяє світ
Бо Царство наступає, —
Це день тисячу літ.
Вже видно, день світає
Проміння тішить зір,
І ранок воскресіння
Уже чекає всіх.

3. Весь світ упокориться
Перед Його лицем
З Христом Його Невіста
Звершить суд у той день.
Люд Божий повний слави
З ним буде царювать,
Щоб люд весь досконалим
Перед Творцем міг стать.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 45

Слухай брате  (75)

1. Слухай брате, арфи грають.
Радо голос їх бринить.
Радість серце наповняє —
На землі Христос царить.
Хоч ще світ лежить у злі,
Дивні справи робить Він.
Алілуя, алілуя
Алілуя амінь.

2. Другий раз ступив на землю
Наш Христос — Він Цар Царів,
Зруйнувавши царство злого,
Скинуть з трону всіх царів.
Знищить гріх і смерть на вік.
Він є Цар тисячі літ.
Алілуя, алілуя
Алілуя амінь.

3. Його славу всі, побачать
І впадуть до Його ніг.
Його ім’я возвеличать,
Буде радість там для всіх.
Землю Бог благословить,
Будуть мирні дні повік.
Алілуя, алілуя
Алілуя амінь.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ46

Чи в Ісуса віриш?  (80)

1. Чи в Ісуса віриш кров,
Що нас відкупила,
Примирила нас з Творцем
І гріхи обмила?
Через пролиття крові
Нас Отець приймає,
Й нагороду в Царства днях
Вірним обіцяє.

Приспів:
Кров свята нас спасла,
Хто її приймає,
Нагороду в Царства днях
Бог їм обіцяє.

2. Наш Спаситель кров пролив
Світ щоб відкупити.
Він на викуп життя дав,
Щоб могли всі жити.
Скористайся, друже мій,
Спас тебе чекає,
Змить гріхи в крові святій
Він всіх закликає.
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ТИСЯЧОЛІТТЯ 47

Слухай!  (81)

1. Слухай! Чуєш Спасів голос
«Хто з вас стане до діла?
Ниви білі, повний колос,
Хто збере Мої жнива?»

Любий голос Спаса кличе
Й нагороду обіця
Хто з нас перший радо скаже:
«Посилай мене, ось я!»

2. Як не можеш ти далеко
Нести добру новину
То знайдеш усюди, брате,
Впавшу душу не одну.

Як не можеш дати тисяч,
Лепту вдовину хоч дай!
Спас й те прийме до скарбниці,
Тільки щире серце май!
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ48

3. Хоч не так ти красномовний
Як Апостол був Павло,
Ближнім можеш поміч дати
В слід їх вести за Христом.

Коли люди не зважають
На твої любві слова,
Ти збери дітей маленьких
І провадь їх до Христа.

4. Хай ніхто з нас не говорить:
«Як я можу помогти?»
Бо навколо люди гинуть,
Рятувати їх спіши.

Слухай радо, що Спас каже,
Щастя в праці тій знайди,
Щирим серцем відізвися:
«Ось я, Ти мене пішли!»



ТИСЯЧОЛІТТЯ 49

Отче любий  (84)

1. Отче любий, Тебе просим,
Поблагослови Свій люд,
До Тебе серця підносим,
Ти завжди із нами будь.

Приспів:
Поблагослови зібрання,
Де збирається Твій люд,
У сердечному єднанні
Ти скріпляй наш спільний труд.

2. Нехай Дух Твій потішає
Кожен тут, щоб мав уділ.
Нехай правди нас навчає,
Щоб наш дух в Тобі радів.

3. Нехай Дух Твій нас єднає,
Хай любов в серцях горить.
Ми надію в серцях маєм
Разом будем в Царстві жить.
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ50

Хто має ціль одну  (87)

1. Хто має ціль одну в житті,
Лише з Ісусом хоче йти,
Того під захист Він бере
І від упадку береже.

Приспів:
Путь моя в Господі лежить,
Його рука мене держить.
В країну миру Він веде,
Де більш розлуки не буде.

2. І хоч прийде хвилина зла,
Спокуси тяжка боротьба.
Господь нас в вірі утвердить
І вірний люд Свій визволить.

3. Мою надію бачу в Нім,
І вірю, що в найтяжчий час
Він сили наші підкріпить,
Бо Він турбується про нас.
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Боже добрий!  (90)

1. Боже добрий! Втіхо наша,
Нам розраду уділи,
Горе й смуток душ убогих
Ти на радощі зміни.

2. Із висот Своїх небесних,
Як весняний дощ спади.
Безнадійних, підупавших
До життя, до діл збуди.

3. Ти ж бо скарб понад скарбами,
Дар небесений для людей
Злинь і будь тут в нас і з нами,
З нас Своїх зроби дітей.

4. Вірю в Божі обітниці,
Що в пророчих книгах дав.
Вірю в Божих слів скарбницю,
З неї правду люд черпав.

45



ПІСНІ  ЗОРІННЯ52

Дух Святий  (91)

1. Дух Святий то — Божий вплив,
Діє в силі Він своїй,
Як зійде — життя нам дасть.
Його, Отче, злий на нас.
Над прохожим змилуйся,
Котрий йде у темну ніч,
Святим духом освяти,
Бо Ти світло в темноті.

2. Сила Духа Божого
Є як провідник для нас
Він дає нам віри слух,
Він порадник в тяжкий час.
Коли в розпачі душа,
І немає більше сил,
Дух Святий хай з’явиться,
Твоя ласка Боже мій.

3. Дух той від Зелених свят
Через Євангельский вік
Сіяв правду, нищив блуд,
З нього силу черпав люд.
Той в кому живе, той Дух
Розуміє Божий План,
Вірний у посвяченню
Більше Духа, Отче, дай.
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Надіє віри  (92)

1. Надіє віри Спасе наш!
Ти джерело життя.
Твоє проміння із небес
Освітлює серця.

2. Надії покладаю я
На Тебе, Спасе мій,
Хай береже рука Твоя
Мене в годині злій.

3. Ти обіцяв спільний уділ
В Отця з Тобою тим,
Хто себе буде віддавать
На службу в часі цім.

4. Щасливий час, блаженний час
На землю Бог післав.
Вже скоро горе промине,
Бажанний день настав.

5. Близька вже є година та,
Де піднесеш Свій люд.
Твоя хай сплине доброта
На вірних Твоїх слуг.

47



ПІСНІ  ЗОРІННЯ54

Над нами сіяє  (93)

1. Над нами сіяє той радісний час,
Коли Спас покличе перед Престол нас,
Своєю заслугою покрив наш стан:
 Нагороду дасть вірним Бог Отець Сам. 

2. Та поки настане той радісний день,
Неспокій і горе охопить весь світ,
Та сонця проміння розвіє цю ніч,
 Бо щастя нам вічне Христова дасть міць. 

3. Спішім же відважно — мета близько вже,
Де в славі спочинок усіх вірних жде,
Перед Царем слави, де Престол Його,
 І спів наш полине на славу Його. 

4. Він в славі блиску буде царювать
І весь світ поставить на пробу, на суд,
Тоді зникне смерть, бо відродиться світ
 І слава Сіону заквітне як квіт. 
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Яку ж бо основу  (93)

1. Яку ж бо основу тверду Бог поклав,
Для людської віри, як те, що сказав
Чи більше Він може понад ті слова
Сказати громаді, що Бога шука.

2. Не бійтесь, Я з вами, не млійте з страху,
Я Бог ваш, на поміч вповайте Мою,
Я сили додам, вас поставлю як мур,
І Сам захищу вас від нападу бур.

3. Коли через море бурливе йдете
Не бійтесь, в глибині не утонете,
Бо з вами Я буду у тяжкий той час,
І море не втопить нікого із вас.

4. Як проба вогняна, ваш путь перетне
Тоді Моя ласка вам поміч пішле,
Ніхто з вас не згине в горящім вогні,
Очищені з нього ви вийдете всі.
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Як люба і радісна  (95)

1. Як люба і радісна та новина,
Збудує Спас Царство Своє на землі,
Що милість Його відродить має світ
І Царство Його буде тисячу літ.

2. Бажаю життя своє дати Йому,
І хочу терпіти з Ісусом завжди.
Я слідом за Спасом моїм буду йти,
Щоб в Нім пробував я, а Він у мені.

3. Я мудрості хочу з небеснних сторін,
Життя, щоб провадити як хоче Він.
Христового Духа бажаю собі,
В гармонії з Богом, щоб жити завжди.

4. В законі Твоїм є уся повнота,
На все Твоя воля хай буде свята.
Взірцем у житті маю ім’я Христа,
Бажаю служити Йому до кінця.
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Яке ж бо любе  (96)

1. Яке ж бо любе те ім’я —
Ісус для вірних всіх.
Воно лікує біль сердець
І наш прощає гріх.

2. Ім’я Ісус прогонить страх,
Душі дає спокій,
Чуття святі в ній воскресить,
Потішить у журбі,

3. Христе Ісусе! Будь мені
Пристанищем в житті
Душі скарбницю збагати,
Любов’ю освяти.

4. Ісусе, Пастирю людства,
Ласкавий Друже мій,
Вінець життя даєш мені
Лиш по любві Своїй.

5. Уста не в силі, щоб як слід,
Ту славу оспівать,
Якою Ти увінчаний
На троні в небесах!
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Спішу до Тебе  (101)

1. Спішу до Тебе Спасе мій,
Від Тебе правда блиском б’є.
В печалі в немочі моїй
Спішу в молитві до Тебе.

2. Ти є любові джерело,
До Тебе лину у журбі.
На Твій вівтар життя віддам.
Щоб Ти міг жити у мені.

3. То ж свою волю віддаю
Я під Твій вплив, о Боже мій,
Прийми як сина Ти мене,
Я вже на віки буду Твій.

4. Надія наша в Нім лежить,
Бо Спас за нас життя віддав.
За віру в викуп оправдав,
Сам Бог і за синів прийняв.
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Прийдіть до мене  (108)

1. «Прийдіть до мене, грішні всі, —
Я чув Ісуса глас, —
Ви плачете знеможені,
А Я утішу вас».
До ніг Ісуса я зложив
Тягар гріховний свій,
Я у житті своїм знайшов
Блаженний в Нім спокій.

2. І ще мені Ісус сказав:
«З Моєї повноти
Живую воду дам тобі,
Схились, пий і живи»
І я прийшов тоді і пив
З чудової струї,
Бажаю я тепер служить
Йому всі дні мої.

3. І знову говорив Ісус:
«Я світлом в світі є,
То ж мною ранок зійде твій,
Життя в Мені твоє».
І з того часу я знайшов
Для себе світло в Нім.
За світлом Спаса ідучи,
Ввійду у вічний дім.
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Схиляюсь на коліна  (112)

1. Схиляюсь на коліна і прошу
В молитві Господа свого
Боже мою жертву Сам прийми,
Зміцняй мою віру, Спасе мій.
 Господи дай сил
Щоб в Тобі жив завжди. 

2. Спішу в своїх думках я до Христа,
Коли злий спокушує мене
Вислухає мене завжди Спас
І поради мудрі Свої дасть.
 Він є Бог любові
Дає ласки нові. 

3. Я кожен день молитву підношу,
До Отця з подякою спішу,
Бо життя дала Його рука,
Він основа мойого життя.
 Через хрест Голгофський
Зближ мене до Отця. 
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Хвала і честь Спасу  (113)

1. Хвала і честь Спасу хай ллється завжди
Співайте Йому бо великий Він є,
Своєму Царю піднесем спів Хвали,
Бо Він бере владу Свою на землі.

2. Спасителю, через Твою святу кров
Спасенний я, життя Ти подарував,
Ти Сам за людей Свою душу поклав
І смертю своєю Ти смерть подолав.

3. Душе моя, радісну пісню співай,
Бо знову Син Божий на землю зійшов.
Він всі гріхи світу на завжди простить,
Вже час царювання Його надійшов.

4. У Господі тішся, люд вірний Його,
Між проб працю жнива виконує Він.
Великеє диво побачать усі, —
Мільйони людей кинуть свої гроби.
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Як радісно й любо  (113а)

1. Як радісно й любо за Христом йти вслід,
За правду терпіти, розвить Божий плід
З любові до Бога і віри в Христа
Посвячуюсь я на моє все життя.

2. Я дуже щасливий: Ісус є мій Спас!
Пролив кров за грішних, спасає всіх нас
Надію дає Він на вічне життя
Лиш тим, хто повірить у Його слова.

3. Для Спаса з серць наших хай лине спів
Піснь Агнця й Мойсея з книги Божих Слів
Хай слава для Спаса виходить з всіх уст
Смерть смертю здолав мій Спаситель Ісус.

4. О, як не радіти: Христос є Царем —
Почне своє Царство і вже не помрем.
О, що то за радість із Ним пробувать
І вічную славу Його оглядать!!!
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Люблю хвилину  (115)

1. Люблю хвилину присвятить
Для правди розважань
 І хочу жить в останні дні 
В молитві і любві.

2. В своїм житті бажаю я
Хвалить Христа ім’я.
 Про обітницю пам’ятать, 
Більш правду пізнавать.

3. Люблю я завжди згадувать
Минулу благодать
 В майбутньому Бог ласку дасть, 
Як в Нім пробувать

4. Я хочу жити вірою
І завжди пам’ятать.
 Про ласки Божі дивнії, 
Що вірним хоче дать.

5. Всі тіні смутку скоро вже
У світлі зникнуть геть,
 А коли горе перейде 
День вічності прийде.
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Люблю звіщати  (116)

1. Люблю звіщати повість,
Про дивний Божий план,
В котрому Бог замірив
Спасіння дати нам.

Люблю звіщати повість,
Правдива є вона,
Життя вона вкрашає
Пречудна повість та.

Приспів:
Люблю звіщати повість,
Бо тема її славна,
Звіщає любов Божу
Завбачену здавна.

2. Люблю звіщати повість,
Пречудна є вона,
Велика Божа милість
В тій повісті видна.

Ця радісна повість
Допомага мені
І це якраз причина,
Що голошу її.
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3. Люблю звіщати повість,
Частіше з кожним днем
Чим більше повторяю
Тим кращою стає.

Люблю її звіщати, —
Багато є таких
Про неї ще не чули
Й не знали до цих пір.

4. Люблю звіщати повість
Ту, котру знаю вже.
І тим, що чувши вірять
В житті допоможе.

Святая Божа Правда,
Пречудна є вона,
Хоч це є стара повість,
Люблю її здавна.
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Зі мною завжди  (119)

1. Зі мною завжди будь
Спаситель мій,
Бо тихий голос Твій
Дає спокій.

Приспів:
Тебе я потребую
Завжди любий Спасе
Бо ти мені даруєш
Радість і щастя.

2. Ти мені поміч дав
Стежку вказав
З Своєї доброти
Правду подав.

3. І в радості сльозах
Зі мною будь,
Щоб я у вічності
Життя здобув.

4. Щоб людям світло ніс
В житті моїм,
Щоб завжди вірним був
Словам Твоїм.
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Чи так чи інакше  (121)

1. Чи так чи інакше
Поможе Господь
Не так як я хочу,
Не так як ти хочеш,
Але як Він хоче
Поможе Господь.

Приспів:
Тож довірся Христу
Він допоможе,
Всесильна рука
Від зла збереже.

2. Чи так чи інакше
Поможе Господь,
Не в мій час це буде,
Не в твій час це буде
Лиш в час Його власний
Поможе Господь.

3. Не трать же надії
Поможе Господь,
Бо це знак від Нього, —
Його кожне слово
Лишилось незмінним
Поможе Господь.
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Спасові даю присягу

1. Спасові даю присягу,
Що Йому буду служить,
Вірить буду в Святу Книгу,
Ї ї Автора хвалить.

2. Прийми мою обітницю,
Ласки Своєї вділи,
Зміцни мою слабу віру
І провини кров’ю змий.

3. Я знесу найтяжчу працю,
Спеку, спрагу, сильний біль,
Спасе, Ти надія наша
Ти мета завітних мрій.

4. Дай життя черпати воду,
Біля ніг Твоїх спочить,
І мені дай нагороду,
Ту, за котрою я біг.
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Ісус є моя сила  (126)

1. Ісус є моя сила
І вічний мій покров,
Він — моя перемога,
В Нім захист я знайшов.

Приспів:
Спас — сила моя
При Нім стою я
Розрада вічна в Нім моя
Спас — сила моя.

2. Ревуть страшнії хвилі,
Темрява навкруги,
Та правда мене держить
Біля Христа завжди.

3. Спас — сила моя в горю,
Підкріплює мене,
А правда Його люба
Спокій мені несе.
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Вже сходить зоря  (128)

1. Вже сходить зоря Тисячоліття,
Несучи всім мир і спокій,
Подяка Тобі, добрий Боже,
Великій любові Твоїй.

Приспів:
Вже Царства надійшов час,
Бог скоро визволить нас,
І дасть участь в славі Своїй,
І вірні повік будуть в ній.

2. І ласка зійде на народи
При помочі Господніх слуг,
І час благодаті настане,
Небесний спокій зішле Бог.

3. Присутній є з нами Син Божий,
Хоч Його не бачить наш зір
І Царство своє Він встановить,
Навік запанує вже мир.

4. Кінець наближається горю,
Бо час Тисячліття настав,
На протязі років спокою
Царем там Христос буде сам.
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Я друга дивного  (129)

1. Я друга дивного знайшов,
Найкращий Він на світі,
Знайшов Його святу любов
В Новому Заповіті.
Люблю Спасителя свого
Безмежною любов’ю
Він мій тепер, а я Його
Його обмитий кров’ю.

2. Я друга вірного пізнав,
Немає більш такого,
Мене до Себе Він прийняв
Нужденного й слабого.
Він — Провідник мій у путі
І йде завжди зі мною,
Веде мене Він у житті
Всесильнною рукою.

3. Святого друга маю я,
Він добрий мій Учитель,
У Нім надія вся моя,
Бо Він є мій Спаситель.
І хто ж мене розлучить з Ним
Життя, чи смерть, чи горе?
Я скрізь іду з Христом моїм
Через життєве море.
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З висот небесних  (130)

1. З висот небесних уночі
в світ змучений, сумний
Хор ангелів приніс бальзам —
Чудовий спів новий:
«Мир добра воля між людьми
Від Вишнього Отця» —
Земля в врочистій тишині
Почула ті слова.

2. І до сьогодні ще вони
Співають нам усе
Небесний хор той тихий спів
По світу скрізь несе.
Понад сумні хати, доми
З їх уст звучить хвала
До всіх дітей Адамових
Ту добру вість співа.

3. Усі, що стогнете в ярмі
Живучи з дня на день,
Що в тяжкій праці рук своїх
Тягар свій несете.
Дивіться, вже надходять дні
Братерства та любві,
Кріпіться, о брати мої,
Надію майте ви.
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Нехай ллються співи

1. Нехай ллються співи
В честь Божого Сина,
Хай лине по всім світі
Та радісна новина,

Приспів:
Христос прийшов на землю, —
Стала переміна,
То ж радісно співайте
На честь Божого Сина.

2. Прийшов Спас на землю,
Світ весь відновити
І через Свою жертву
Від смерті відкупити.

3. Зла не стане в світі,
Смерть і горе зникнуть,
Спокій зійде на землю,
Нові літа надійдуть.

4. Люд Господній бачить
Нового дня зоріння,
А по короткім часі
Настане воскресіння.
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Я співаю  (132)

1. Я співаю, як Спаситель
Мене дивно полюбив,
Як страждав Він, мій Учитель,
І мене навік простив.

Приспів:
Пісня ллється про Ісуса,
Смертю він мене купив,
Кров пролив Свою невинну
І мої гріхи простив.

2. Я співаю пісні звуки,
Щоб мене від мук спасти,
Він прийняв за мене муки,
Дав Себе Він розп’ясти.

3. Я співаю як Спаситель
В небі чистому сія,
Як всіх любить Відкупитель
Вічно з Ним пребуду я.
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Ближче до Тебе  (135)

1. Ближче до Тебе, Ісусе,
Буду наближатись,
Ближче джерела життя,
Котре вірним дав Ти.

Приспів:
Радість та, Спасе мій,
Сплине хай на мене,
Боже мій, наблизитись
Поможи до Тебе.

2. У покорі хрест нести
Ти мене навчаєш,
Коли я покірним є
Ти мене приймаєш.

3. Буду я свій хрест нести,
Труднощі долати,
Щоб від Тебе, Спасе мій,
Нагороду мати.
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Вже Воскресіння  (138)

1. Вже Воскресіння близький час,
Сонця проміння знищить враз
Ту чорну темряву нічну,
Що покривала довго нас.

2. Яка ж то радість буде всім!
Світ взнає правду з Книг святих,
Ту чисту правду Божих Слів,
З уст всіх полине вдячний спів.

3. Спаса пізнає людський рід
І на землі настане рай.
В хвалі Спас займе Божий трон
І відновить земний цей край.

4. Христос для всіх буде Царем,
Всяку сльозу з очей зітре,
Всіх із недолі виведе
І кожен щастя в Нім знайде.
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На свято Пасхи  (140)

1. На свято Пасхи наш Ісус
З своїми учнями в той день
Пам’ять Вечері встановив,
Символ Собою замінив.

2. «Робіть це ви на спомин Мій,
Коли на це властивий час,
Не довго Мені бути тут,
Вже скоро Я піду від вас».

3. Коли до столу сів Ісус,
Тоді вечерю розпочав
Взяв хліб і поблагословив,
Роздав й такі слова сказав:

4. «Приймайте тіло це Моє,
Що буде ломлене за вас
Наблизився вже зрадник Мій,
Тепер вже Мій надходить час».

5. І по вечері чашу взяв
Й такі слова до них сказав:
«Це Заповіт в Моїй крові,
Що проливається за вас».
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Радуйся світ  (144)

1. Радуйся світ — гряде наш Цар.
Пісні хай прозвучать,
Хай ліс, і степ, і гори всі
Пісні ті повторять,
Пісні ті повторять,
Пісні усі ті повторять.

2. Він буде править на землі
У силі всій Своїй.
І благодать і правду Він
Проллє на всіх людей,
Проллє на всіх людей,
Проллє на всіх, на всіх людей.

3. Благовістімо людям всім
Про Божую любов,
Що Він дає спокій душі.
Спасає від гріхів,
Спасає від гріхів,
Спасає Він нас від гріхів.

4. Радуйся світ, Господь гряде,
Стрічайте всі Царя
Нахай блага ця новина
Відродить всі серця,
Відродить всі серця,
Відродить всі, усі серця.
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Спасе мене веди  (145)

1. Спасе мене веди,
Щоби я не блудив.
Провадь мене шляхом життя,
Щоб я навіки жив.

2. Не в силі є моїй
Сповнити закон Твій.
Зміцняй щоденно, щоб я міг
Звершати шлях земний.

3. Спасе дай зрозуміть
Правду із книг Твоїх,
Ти від провин мене звільнив,
і з Богом примирив.

4. Охоче віддаю
Серце моє Йому
Слідом Його бажаю йти
З радістю хрест нести.

5. Ревності дай мені,
Щоб правду всім звіщав,
І щоб як сина мене Ти
В Царство Своє прийняв.
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Своїм словом  (146)

1. Своїм словом Бог незмінним
Вас покликати звелів,
І в знак затверждення Свого
З Духа Божого сплодив.

2. Ви пішли Його слідами,
Оцінили Божий дар,
Всі земнії привілеї
Ви поклали на вівтар.

3. Свої шати ви вбілили
У Його святій крові,
У терпіннях за Ісуса
Нову волю здобули.

4. Тож радій, дочко Сіону,
Приступи до Трону Ласк,
Повінчатися з Ісусом
Надійшов властивий час.
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Хай світ іде  (150)

1. Хай світ іде своїм шляхом,
Не для мене ця путь
 Я буду йти Христа слідом, 
Бажає так Господь.

2. Багатство й слава світова —
То лише марнота,
 А моя розкіш — сам Ісус, 
В Нім щастя щедрота.

3. Хоч тяжкий і тернистий шлях
І хоче звести злий,
 Мене Спаситель збереже, 
Він — Охоронець мій.
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Весь світ  (151)

1. Весь світ знаходиться в тривозі,
Бо правді послуху нема.
Лиш в Царстві Божім зрозуміють,
Що Правди кривдили Царя.

Приспів:
Час реституції надходить,
Христос відродить грішний світ.
Народам, що в гріхах блудили,
Чисті уста навіки дасть.

2. Цар неба вже зійшов на землю,
Покликав вірного слугу,
Котрий звістив Його присутність,
І Його Царства потугу.

3. Коли Цар правди запанує,
То сплине мир на людський рід,
Неправду всяку Він усуне,
Тоді гріха вже зникне слід.
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Бодріться  (152)

1. Бодріться земні перехожі!
Уже надходить славний час,
Христос, умерши на Голгофі,
Всіх відкупив від смерті нас.

Приспів:
Вже Царства світу проминають,
Руйнується вже світ старий.
На тих руїнах Своє Царство
Збудує Бог, де мир святий,

2. Звіщайте людям всім ту радість,
Нехай почує цілий світ.
Вже надійшов час Ювілею
Й буде тривать тисячу літ.

3. Наблизилися віки слави,
Бо час настав — Христос прийшов,
То ж стіймо непохитно в правді,
Щоб вірними Він нас знайшов.
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Немов шум той  (155)

1. Немов шум той хвиль могутніх
Так поллється хай наш спів,
Хай лунає щораз далі
Голос святих правди слів.

Приспів:
Алілуя! Алілуя!
Хай бринить в лісах, полях,
Вже Христос ступив на землю
Маймо радість у серцях.

2. Розливайсь пташиним співом
І дзюрчанням джерела,
Сходь досвітньою зорею,
Славна пісне про Христа.

3. Ти є Альфа і Омега,
Ти — початок і кінець,
Ти є мій благий Учитель,
Відкупитель і Творець.
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Привітаймо Царя  (157)

1. Привітаймо Царя Слави
Відкупителя Христа,
Він в тріумфі увінчанний,
Лине хай Йому хвала.

Приспів:
Привітаймо радо Спаса усіх нас,
Привітаймо Царя, привітаймо враз.

2. Хвалім Його з ангелами,
Що день новий наступив,
Що з своїми вибраними
На світ щедрі ласки злив.

3. Ми схилім перед Ним чола,
В світ несім чудову вість.
Браття у війні суворій
Віра сили нам додасть.
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Гей! Христові  (164)

1. Гей! Христові борці віри,
Час до бою стати нам,
Не злякаймось злої сили
Ісус нас провадить Сам.

Приспів:
В усю зброю Божу зодягнись,
Візьми в руки правди меч,
Зодягни спасіння шолом,
Ворог лютий з страху піде геть.

2. Не лякає нас тривога,
Ісус сам веде нас в бій.
В бій ідемо в ім’я Бога,
Перемогу дасть нам Він,

3. То ж піднімем прапор віри,
Пронесем по світу вість
Про любов Христову дивну,
Правду, велич, славу й міць.

4. Так підемо вслід за Спасом,
Бо Він перший в бій пішов,
Не піддався злим спокусам,
Вінець слави одержав.
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Царю вічний  (165)

1. Царю вічний і небесний,
Сонце праведне для всіх.
В серцях наших Ти з’явився
Повний щастя і утіх.
Спільник Ти в терпіннях наших,
В горю Ти потішиш нас,
Ти приніс для всіх спасіння,
Життям Своїм світ весь спас.

2. Підкріпляй нас Святим Духом
І тривогу віддали,
Щоб ми вірою ті ласки
Твого Царства осягли.
Подай Боже Твою поміч,
Благодать Твою подай.
І Твій Храм на вічні віки,
Твій народ не залишай.

3. Доверши творіння нове,
Від пороку збережи,
Вдосконалюй у любові,
Від незгоди стережи.
Нас провадь від сили в силу
У потребі поміч дай,
Щоб ми чистими серцями
Осягли небесний край.
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Спасе все життя моє (166)

1. Спасе, все життя моє
Я присвячую Тобі
Кожен день в моїм життю
На хвалу хай йде Твою.
Руки Ти візьми мої
На святі діла Твої.
Дай ногам ходить лиш там,
Де велиш мені Ти сам.

2. Голос мій візьми, щоб він
Лиш Тобі співав свій гімн.
З уст моїх полине вість,
Про спасіння оповість.
Візьми розум, щоб Він міг
Зрозуміти закон Твій,
Радість в серці є моїм,
Як Христос гостює в нім.

3. Волі прикажи моїй,
Щоб сповняти закон Твій.
Візьми волю, щоб вона
Була воля лиш Твоя.
Всю візьми любов мою,
Біля ніг Твоїх стою.
То ж усе життя своє
Я на діло дам Твоє.
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Угода з Богом  (167)

1. Угода з Богом учить нас
В терпінні зносить біль,
Бо приклад цього дав Сам Спас
 Терпів в любові Він. 

2. У службі нашій будемо
Ми непохитними.
Ісусе, Ти взірець для нас
 Твій подвиг на хресті. 

3. Терпіння нас освячує,
Єднає Божий люд,
В житті допомагає нам
 Звершати тяжкий труд. 

4. Господь усім життя дає
Він є надія всім.
Вість правди людям сповістім, —
 Спасіння знайдуть в Нім. 

5. За терпеливість вірних слуг,
За тяжку працю їх,
За ревність і за вірність Бог
 Прийме дітей Своїх. 
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Очима віри  (171)

1. Очима віри бачим,
Що присутній Спас вже знов,
Він зійшов на землю
І від Бога владу всю прийняв,
Ми бачим, що Єгови день,
Вже цілий світ обняв,
Бо вдруге Спас прийшов.

Приспів:
Слава Спасу! Алілуя!
Він встановить Царство Своє,
Слава Спасу! Алілуя!
Присутній Спас вже знов.

2. Ми бачим, як вже Спас
Почав над світом Божий суд.
Царства світу Він осудить
І зруйнує назавжди,
І царство вічне
На руїнах тих збудує Він,
І ощасливить люд.
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3. Зійшов на землю
І від Бога владу всю прийняв.
В близькім часі світ побачить,
Що Христос є Цар для всіх,
Бо викуп на Голгофі дав,
Від смерті нас купив
І з Богом примирив.

4. Свободу всім звіщає
Голос Сьомої Труби:
Ювілейний рік настав!
По всьому світі сповістім,
Що світові спасіння
Бог у Сині дав Своїм,
Бо Він є Цар царів.
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Ісус Спаситель мій  (172)

1. Ісус Спаситель мій, вірю тобі,
Що нагородиш Ти у Царства дні.
Усе Тобі віддам, що маю на землі
Вірю Тобі! Вірю Тобі!

2. Всі земні радощі я умертвив,
Шукаю для душі небесних сил.
Хочу сердечно я хвалить Твоє ім’я
І з кожним днем любові огнем.

3. Як прийдуть дні тяжкі горе, біда,
Будуть потіхою Твої слова.
Ось як звучать вони:

«До Мене ти прийди,
Коли прийдеш — спокій знайдеш».

4. Спас прийме мене в Царство Своє,
Навік душа в Тобі спокій знайде.
І вірним буду я, славить Твоє ім’я,
В радості жить, Творця хвалить.
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Як обгорне тебе  (173)

1. Як обгорне тебе сум,
До Христа спіши.
То Спаситель Твій здійме
Весь тягар душі.
Від гріха ти відвернись,
Перед Богом впокорись,
Щиро з серця помолись,
На Христа надійсь.

2. Щоб у серці був спокій
В слово Боже вір,
У обітниці святі
Дані з давніх пір.
Він турбується за нас,
Підкріпляє в кожний час.
Він зливає безліч ласк,
Потішає нас.

3. Ти за Спасом вслід іди
І Його тримайсь,
Щастя в Нім собі знайди,
Мир тобі Бог дасть.
Спас життя за нас віддав,
На Голгофі постраждав,
Кров свою за нас пролив,
Небо нам відкрив.
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Моя надія  (178)

1. Моя надія у Христі,
В крові, пролитій на хресті,
Вся людська слава — марнота,
Я лиш надіюсь на Христа.

Приспів:
Христос є скелею людства,
 Весь інший грунт — трясовина. 

2. Коли в хуртовину життя
Мене заводить злоби тьма,
Як зірка провідна Христос
З’являється у той хаос.

3. Його посвята, Його кров
В життєвім морі мій покров.
Коли неспокій у житті —
Моя надія у Христі.

4. Яких Спаситель нас знайде,
Як другий раз у світ прийде
Моя одежа — чеснота,
В ній стану я перед Христа.
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Хоч все людство  (187)

1. Хоч все людство впало в гріх
Ісус його купив,
Через кров пролитую
Бог нам гріхи простив.

Приспів:
Відкупитель мій
На хресті терпів
І від всіх провин звільнив,
Так Він нас полюбив.

2. Славу неба полишив,
Цей світ в гріхах знайшов,
Людство з Богом примирить
На землю Він прийшов.

3. На вівтар Його зложім
Усе, що маєм ми,
Нашому Отцю служім
У кожний день земний.

4. Нам не страшна смерті тінь,
Здійснився Божий План.
Для Його посвячених
Бог дасть безсмертний стан.
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До Тебе, Боже мій  (188)

1. До Тебе, Боже мій, ближче я йду;
Хоч би і на хресті розп’ятий був.
Співав би я тоді: «До Тебе, Боже мій,
До Тебе, Боже мій, ближче я йду!»

2. Хоч би мов мандрівець, сонце зайшло,
На скелі в тьмі моє ложе було,
Співав би я і в сні: «До Тебе, Боже мій,
До Тебе, Боже мій, ближче я йду!»

3. Хай, сплючи сходи вздрю, що в небо йдуть,
Дані дари   мені від Тебе суть,
Хай ангели Твої путь вказують мені.
«До Тебе, Боже мій, ближче я йду!»

4. Прокинусь, і в думках моїх як дар,
Поставлю, Боже мій, Тобі вівтар
Співатиму в журбі: «До Тебе, Боже мій,
До Тебе, Боже мій, ближче я йду!»
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Думки про Тебе  (202)

1. Думки про Тебе, Спасе мій,
Спокій мені дають,
Твої обітниці святі
Так серце радують!

2. Чи в світі є таке ім’я,
Чи пам’ять пригада,
Що є солодше над ім’я
Спасителя Христа!?

3. Надія Ти пригноблених
В тяжкій недолі їх,
Підводиш Ти ослаблених
І тих, що впали в гріх.

4. Ті, що Христа в житті знайшли,
Щасливі без кінця
Вони оцінюють любов
Спасителя Христа.

5. З Тобою радо йдем вперед
Ти нам в житті взірець,
Тобі хай лине честь, хвала
І вдячний спів сердець.
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О дивний день  (203)

1. О дивний день, чудовий час,
Коли Спаситель перший раз
Зі мною в заповіт вступив,
Спокоєм серце наділив.

Приспів:
Дивний день, дивний день,
Коли Господь гріхи простив,
Тепер зі мною сам Ісус,
Він захищає від спокус.
Дивний день, дивний день,
Коли Господь гріхи простив!

2. О дивний день, коли Христос
Знайшов мене в долині сліз.
Тепер Він Пастир добрий мій,
Я вже Його, я вже не свій!
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3. О, дивний день, коли в любві
Він руку простягнув мені,
Сумніви серця розігнав.
Хвалу я Господу віддав.

4. О, дивний день, коли життя
Моє воскресло у Христі,
Коли мої всі почуття
Він духом обновив святим.

5. О, дивний день, коли пізнав
Душею я любов Христа
І в серце Господа прийняв, —
Щасливим став на все життя.
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О, як радісний час  (206)

1. О, як радісний час,
де між нами наш Спас
Царювати почне у хвалі
Як близькі ті часи
І блаженні ті дні, —
Прийме владу Христос на землі.

Приспів:
О, як радісний час,
Заспіваймо всі враз,
До Царства Він
Прийме всіх нас.

2. Там поєднані з Ним
Ми з Ісусом своїм
Будем працю велику звершать,
І направить злий світ
Він за тисячу літ.
Досконалість Він хоче всім дать.

3. Як воскреснуть усі,
Що лежать у гробах
Бог здійме вирок смерті з усіх,
Процвіте земний край
І настане вже рай,
Бо земля — ніг підніжжя Твоїх.
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О Боже наш  (208)

1. О Боже наш, на нас споглянь
І трону ласки, доброти,
Святого Духа на нас злий,
В земній дорозі підкріпи.

2. Щоб посвятить, о Боже мій,
Тобі своє життя я зміг.
У щирій службі для Тебе
Нехай минає кожний день.

3. О, Боже мій, допоможи,
Щоб в вірі я перебував,
В терпінні зносив тяжкий труд,
Твою лиш волю визнавав.

4. Ти Бог є вічний і святий,
Ти відаєш думки сердець.
Допоможи, щоб закон Твій
Сповнив і мав життя вінець.
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Спас з великої любові (213)

1. Спас з великої любові
За нас грішних постраждав,
Примиривши світ із Богом,
Нас покликав, оправдав.

Приспів:
Тільки Ти, тільки Ти,
Любий Спасе тільки Ти.

2. Кров Твоя мене омила,
До Тебе направлю зір,
Коли Ти мені відкрився
Я щасливий є з тих пір.

3. Ти прийняв мене за сина
І назвав мене Своїм,
Тут найбільше дорожу я
Святим іменем Твоїм.

4. Окрім Тебе я не маю
Друга кращого в житті,
Лиш з Тобою я бажаю
Йти в моїм земнім путі.
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Розпочався час  (214)

1. Розпочався час щасливий,
О велика радість нам,
Спас присутній справедливий
Кличе нас до неба брам.
Вже минають ночі тіні,
Тисячліття сходить блиск,
Церква дійде тіла зміни,
Бог зішле небесних ласк.

2. Що за щастя для народів!
Відкупив Він людський рід,
Тим дарує славу неба,
Хто пішов у Його слід.
Там полине Правда Божа
І потішить всі серця,
Землю Він тоді освітить
Світлом Божого лиця.

3. О, відкуплені, радійте!
Вже на Боже Царство час
Церква буде прославлена
Христос в небо візьме нас.
Життя в славі отримаєм,
Не зазнаєм більш тривог.
Під покровом всемогучим
Вірних попровадить Бог.
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Спасе, Лікарю душі  (217)

1. Спасе, Лікарю душі,
Ти на поміч поспіши,
У скорботі та в журбі
Я усе несу Тобі.
Я багато сліз пролив,
Душу гріх мою стомив.

2. Чую кроки я Твої
О, прийди, допоможи,
Від гріха мене звільни,
До життя й хвали збуди,
Дай мені співати знов
Про Твою святу любов.

3. Долом смерті я іду,
Мир в Тобі душі знайду,
Руку сильну простягни,
Віру серця Ти зміцни.
В пробах Ти допомагай,
Святим Духом наповняй.
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Через хрест  (224)

1. Через хрест, через терпіння,
Через смерть Ісус спас світ.
Став Володарем творіння
І Царем тисячі літ.
Приспів:
Через хрест і Свою кров
Хвилю щастя до нас зближ,
Ти нас визволив від смерті,
Щастя маєм в Тобі лиш.

2. Бережи нас у любві
І від зла земних спокус,
Дух премудрості Твоєї
Злий на нас, Господь Ісус.

3. Ми на службу віддаємо
Усі кращі наші дні,
Святу правду бережемо,
За синів Ти нас прийми.

4. День на схилі догоряє,
Шлях мій близький до кінця,
Отримавши перемогу,
Я ввійду у дім Отця.

5. Як перейдемо Завісу
Віримо,що приймеш нас;
За страждання в цьому часі
Вірним Спас вінець подасть.
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Присутній Спас  (232)

1. Присутній Спас знову із нами є,
Знання правди вірним усім дає,
Хто правду пізнає із Божих книг,
Полине з уст того подяки спів.

Приспів:
Вже настав славний Ісуса день,
Коли Він розвіє вже ночі тінь,
Тож вийдім, женці, на жниво враз,
Звістімо: Царства вже настав час.

2. По жнивах Його зберім колос ввесь,
На працю велику Він кличе нас;
За тяжкую працю Бог славу дасть,
Він вмер на хресті, постраждавши раз.

3. Коли вірні всі приймуть Божий стан,
Ранкова зоря розвіє туман.
Світ зміниться знов на щасливий край,
Настане тоді на землі вже рай.

97



ТИСЯЧОЛІТТЯ 107

О, де ж ті женці  (232)

1. О, де ж ті женці, щоб зібрать снопи
З ланів світу й Господу принести?
З серпами любові до праці йдіть,
Невпинно працюйте, лани зіжніть!
Приспів:
О, де ж ті женці? Хто з нами враз
Поділить ту працю, що жде вже нас?
Хто нам поміч дасть зібрать з полів
Добра снопи, зв’язати кукіль.

2. Шукайте колосся, що десь в траві,
Кукіль із пшениці ви виберіть;
Зберіть те колосся, що при путі,
Нічого не киньте усе зберіть!

3. Лани вже дозріли й зерно в них є,
І жнив тих великих вже світ наш жде.
Робітників мало, а праці скрізь...
Не гаймось до праці усі берімсь!

4. Беріть же ви, браття, свої серпи, —
Несіть ті багаті зерном снопи...
Готуйтесь стрічати Христа Царя,
Він дасть нагороду нам за жнива.
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Славмо з серця  (235)

1. Славмо з серця Царя неба
Спів хай лине перед трон,
Гімн подяки мій до Тебе,
Боже, вислухай його.

Алілуя !  Алілуя !
Нехай лине перед трон.

2. Славмо Його з ангелами
За Його спасіння чин,
За любов Його прославим,
Спас Він нас від всіх провин.

Алілуя !  Алілуя !
Спас Він нас від всіх провин.

3. По-отцівски Ти нас любиш,
Завжди поруч з нами йдеш,
В Своїй ласці нас тримаєш,
В Царство вічне нас ведеш.

Алілуя !  Алілуя !
В Царство вічне нас ведеш.
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На святі слова  (238)

1. На святі слова Господні
Хай відкритий буде слух,
І провадить хай повсюди
Нас святий Господній Дух.

2. Вічна правда в слові Божім
Розпорошить ночі тінь,
Вона світло є прохожим
Зміст їх мудрих всіх стремлінь.

3. В Божій Правді завжди стіймо
З нею скінчимо свій біг,
Щоб в добрі і горю — Правди
Відібрать ніхто не зміг.

4. О, Спасителю ласкавий,
Ти є добрий Пастир всім;
Утверди нас в слові правди,
Слові вічнім і святім.

5. Слава Богу завжди буде,
Як сповниться Його план.
Всі тоді побачать люди,
Яким грішним був їх стан.
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Боже Ти  (242)

1. Боже, Ти над світом ласку
Розливаєш, мов дощі,
Боже, з того дару частку
Уділи Ти і мені.
Не покинь мене, мій Творче,
Ласк Своїх мені подай,
Як Свою дитину, Отче,
Ти мене не залишай.

2. Довго в світі я томився,
Твого Духа зневажав.
Мій Господь, тоді відкрився,
Своїм світлом осіяв.
Боже мій, дай зрозуміти
Правду книг Твоїх святих,
Щоб святії заповіти
В своїм серці я зберіг.

3. Хай же все старе минає,
А настане все нове.
Все гріховне хай вмирає,
А святе нехай живе.
Ти — життя мого основа,
Дай святії почуття,
Хай полине пісня нова
у щасливе майбуття.
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Спасе мій  (243)

1. Спасе мій, Ти визволяєш
Із тяжких тенет гріха,
Моє серце потішаєш
На трудних життя шляхах.
Приспів:
Слава, Ісусові, слава
Слава Спасу, слава, честь,
Слава, нашому Цареві, —
Він нове життя нам дасть.

2. Доки я не знав Ісуса,
Я у темряві блудив,
Та знайшов мене Спаситель,
Мені очі Він відкрив.

3. Відтоді служу я Богу,
Бо найбільша служба та.
В ній життя я не згайную,
В ній — скарб вічного життя.

4. Вірю я в Голгофську жертву,
У Христову вірю кров.
І зближає мене з Богом
Пресвята Його любов.

5. Золотий вже вік надходить
Де панує лиш любов.
Це усе для нас зробила
Найсвятіша Його кров.
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Моя скеля  (251)

1. Моя скеля — то Ісус.
Він — основа всіх віків.
Божий храм на Нім стоїть,
Він єднає вірних всіх.
В хвилях зла і марноти
Можна спокій там знайти.

2. Скеля твердо ця стоїть,
Непорушна всі віки.
Не зруйнує сила зла,
Бо міцна є скеля та.
На тій скелі хрест стоїть
Через кров життя дарить.

3. Як помре душа моя,
В земний порох тіло йде.
Скриюсь я у скелі тій,
Щоб я вічно жив в Христі.
Через кров із ран Своїх
Зняв вину провин моїх.

4. На основі стать віків
Прагну я поки живу;
Тож за сина Ти прийми
Відпочинок дай мені,
Із заслуги Своїх ласк
Ти прийми до Себе нас.
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Я завжди до Ісуса (252)

1. Я завжди до Ісуса
Спішу в хвилині злій,
Коли прийде спокуса
Й грозить душі моїй.
Спішу завжди до Нього,
Спаситель — мій покров;
Чи в радості, чи в смутку
Зміцнить Його любов.

Приспів:
Любов Його велика
Огорне цілий світ,
Бо кров Його пролита
Змиває людський гріх.

2. Твоя любов святая,
Котру Ти злив на нас,
Провини нам прощає,
Потішить в тяжкий час.
Спаситель витирає
Всі сльози із очей,
Бо кров Його святая
Сильніша над усе.
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Новина радісна  (255)

1. Новина радісна звучить
Вже сяє сонця блиск;
Спасіння знак в промінні тім
З’являється для всіх.

2. Вже час обіцяний прийшов, —
Зникає старий світ,
Присутній Спас посеред нас
На час тисячу літ.

3. Який щасливий день настав,
Христос з небес зійшов,
Від Бога владу Він прийняв
І вже зацарював.

4. Що за щасливий жде нас час!
Надія є для нас,
Як Божий голос пролуна:
«На воскресіння час!»

5. Звіщаймо світу дивну вість,
Сповнився Божий План.
Віддаймо Спасу, хвалу, честь
Спасіння день настав.
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Ісусе! До Тебе іду  (256)

1. Ісусе! До Тебе іду,
Життя і світло Ти душі,
В цім світі щастя не знайду, —
Воно лише в однім Тобі.

2. Навіки Правда є Твоя,
Бо Ти є Правди джерело,
А з нього б’є жива вода,
Мій дух відсвіжує вона.

3. Ти тих блаженними назвав,
Хто цієї Правди пожадав.
О дай нам в Правді пробувать,
Твою лиш волю пізнавать.

4. Ти хліб життя подай для нас —
Святі слова із книг Твоїх,
Дух зрозуміння Ти нам дай,
Тверда основа віри в них.
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Ти за мене вмирав (259)

1. Ти за мене вмирав,
Спаситель мій
В Тобі життя щоб мав
У Царства дні.
Тому йду у Твій слід,
Минаю марний світ,
Я знести радий все
Тримай мене.

2. Ісусе добрий мій,
Допоможи,
Щоб нести в світі міг
Свій хрест тяжкий.
З Голгофи промінь б’є,
Силу мені дає,
Допомагає йти
Мені в житті.
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3. Коли настане ніч
І горя час,
Твоя святая міць
Хоронить нас.
У Слові Божім є
Надія кращих днів,
Надію ту дає
Спаситель мій.

4. Усе життя своє
Всі мої дні
На службу віддаю,
Боже Тобі.
Хочу Тобі служить,
Ім’я Твоє хвалить,
В житті цім побідить,
З Тобою жить.
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Дай світло правди  (260)

1. Дай світло правди Спасе наш, —
Слова із книг Святих,
Провадь нас словом повсякчас,
Святого Духа злий.
В Тобі спасіння і життя,
В Тобі любові повнота.

Приспів:
Ісус, наш Спас
Прийшов спасти всіх нас.

2. Дай світло правди Спасе наш,
Хай зникне ночі тінь.
На Твоє Царство час настав,
Бо владу Ти прийняв.
Досвітня вже зійшла зоря,
І проголосить всім Царя.
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3. Та правда світло нам дає,—
Науки Книг Святих.
На новий день вже промінь б’є,
День новий настає,
До Тебе з вірою іду,
Надію на Тебе кладу.

4. Вже в близькім часі, Спасе наш,
Тебе пізнає світ,
Бо лиш в Тобі спасіння є, —
Ти кров пролив за всіх.
Дорога буде там свята,
До Бога приведе вона.
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Лише в Спасі  (263)

1. Лише в Спасі мій покров,
Бо мені Він правду дав.
За мене Він кров пролив,
Щоб життя я вічне мав.
Приспів:
Вірю, що Ісус мій Спас
З смерті викупив Він нас,
Хочу я співати знов
Про Його святу любов.

2. Перед Трон мого Отця
Шлю молитви завжди я,
Щоб поміг мені в житті
У покорі хрест нести.

3. Дай мені до правди слух,
Щоб я мав покори дух.
Мою віру все зміцняй,
В Своїй ласці все тримай.

4. Радо я Йому служу,
Святу правду бережу.
Вірю я: Ісус є мій,
В Ньому маю я спокій.
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Я знаю правду  (273)

1. Я знаю правду лиш одну,
Що йде з Апостольських часів.
Бог Відкупителя нам дав,
Хто на Голгофі смерть здолав.

2. Та правда сонце моїх днів,
Надія всіх стремлінь моїх.
Бог обіцяв в словах Своїх
Прийде кінець порядків злих.

3. Та правда потішає нас,
В ній справедливості зразок.
Господь зішле нам безліч ласк,
З землі зітре і смерть, і зло.

4. Є скарб найкращий в правді тій
Для всі покірних Його слуг;
За вірність і покору їх,
Прийме до себе вічний Бог.
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Як люба є хвилина ця (274)

1. Як люба є хвилина ця
У час молитви до Отця
Ми стоїмо у Твоїх ніг,
Чекаємо потіх Твоїх.
Спокою з небесних сторін
Через молитву Ти нам дай,
Скорботне серце бачиш Ти,
У вірі, Боже, нас зміцняй.

2. Молитва у вечірний час,
Вона підносить в небо нас;
Нас зближує до Тебе знов
Твоя предвічная любов.
В цей час благого почуття
Бальзам зливає Він в серця,
Тоді спливає Божий Дух
В серця Його покірних слуг.

3. А сяйво ранньої зорі
З сну збудить ранньої пори
Йому хвала полине знов,
О будь прославлений, мій Бог!
На цілоденний праці час
Поповнюй силу Ти мою,
Бажаю я, щоб день той був
На більшу честь й хвалу Твою.
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Я призву ім’я Ісуса  (278)

1. Я призву ім’я Ісуса,
Як дитя зове Отця.
Я від зла лиш Ним кріплюся
На тяжких життя шляхах.

Приспів:
 Наш Христос дає нам
Тут надію, радість там. 

2. Через Його святе ім’я
Світ спасіння отримав,
Через Його хрест Голгофський
Відкриває небо нам.

3. Твоє ім’я — то скарб неба,
То чудовий райський цвіт,
Ім’я те — моя надія,
Щастя в нім майбутніх літ.

4. Спасе світу, Царю слави,
В Тобі є надія нам,
В Тобі Сонце Правди сяє,
Славу я Тобі віддам.
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Брате знову нагадай (264)

1. Брате, знову нагадай
Про святу любов,
Про Ісусові слова
Розкажи нам знов.
Спів любові ллється,
Дух до неба рветься.

Приспів:
 Славте Христа, 
Славте любов Христа!

2. Людям всім Христос приніс
Із небес любов;
Утіша в годину сліз
Нас Його любов.
Нас Христос навчає, —
Грішних Бог прощає.

3. Брате, знов ти нагадай
Про святу любов;
Зникне з серця сум, відчай,
Буде радість знов.
Кличе спів любові
На дорогу нову.
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Твоя книга  (213)

1. Твоя книга є для мене
Тим цілющим джерелом,
Твоє Слово, Боже вічний
Нас веде життя шляхом.
Приспів:
Твоє Слово святе
Оздоровлює мене.

2. В Слові є життя надія,
В Ньому сила є для нас,
В Нім дух Правди є могутній
І підмога в кожний час.

3. Твоє Слово — ясне сонце,
Що своє проміння шле,
Звеселяє смутне серце,
Струмінь щастя в душу вллє.

4. Коли п’єш живую воду, —
Уздоровлює вона,
Пам’ятаймо: Правда Божа
Всі сумніви розганя.

5. Хочу я черпати воду
Із святого джерела,
В нім я маю насолоду,
Тут гамую спрагу я.
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Пастир добрий  (251)

1. Пастир добрий, стережи нас,
Наше щастя лиш в Тобі!
Доглядай і підкріпляй нас
Всі без Тебе ми слабі.

Приспів:
 О Ісус Христос, Спаситель!
ти купив нас, — ми Твої. 

2. Ми бажаєм за Тобою йти,
Тільки за Тобою йти,
Сам дорогою вузькою
В царство вічне нас веди.

3. Всіх прийняти Ти бажаєш,
Кличеш кожного: прийди!
Всі провини Ти прощаєш
Тим, хто вірує Тобі.

115



ТИСЯЧОЛІТТЯ 127

Ось іде Господь  (269)

1. Ось іде Господь у сяйві,
Повний слави, з торжеством,
Нехай лине спів хваління, —
Спасу радісний псалом.

Слава Спасу! Алілуя!
Тисячоліття день настав
Спас прийняв від Бога владу,
Своє Царство заснував.

2. Славний день, пора чудова,
На престолі Агнець сів,
Владно всесвіту основи
Словом Правди освітив.

Він з невістою Своєю
Буде в царстві царювать,
від гріху і від упадку
Світ до Бога навертать.
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3. На хресті в вінку терновім
В тілі бачили Христа,
А тепер у сяйві новім
Променіє в Нім краса.

Перемігши силу злого
Смертю смерть Він подолав.
Взяв над злом Він перемогу
І для нас надію дав.

4. Радість небо наповняє,
Ріки радості течуть,
Хори в згоді там співають,
Честь Христові віддають.

Славу ми також співаймо,
Хай царює Муж Скорбот;
На Ісуса поглядаймо.
До Його святих висот.

i
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Вперед за Спасом  (272)

1. Вперед, вперед за Спасом,
Ми воїни Його,
Підіймем Його прапор, —
Йдемо на бій з гріхом.

У битві не знеможем,
Не знаходить ворог нас.
Наш Вождь підтримку дати
Зуміє в скрутний час.

2. Вперед підем за Спасом,
Меч Правди при собі,
Щит віри на готові, —
Ми спільні в боротьбі.

Підступний супротивник,
Він звести хоче нас,
Та пильні й обережні
Ми будьмо кожний раз.
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3. Вперед спішім за Спасом
Із вірністю в душі,
З надією у серці
Ми ближче до мети.

Не будем легковажні
Ми в битві в грізний час,
Вдягнемо Божу зброю
І страх покине нас.

4. Вперед, вперед за Спасом,
Побіди час близький,
Ще бій гримить сьогодні,
А завтра вже спокій.

Хто зло в бою поборе —
Вінець життя прийме
І царювать в Сіоні
Із Господом буде.
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Хоче хто хвалить  (280)

1. Хоче хто хвалить Ісуса
І з Ним разом жить,
Жити з Ним, разом з Ним.
Будь же вірним Богу
І на службу посвяти
Свої дні, свої дні,
І молитви свої шли
Перед Престол Отця,
Він для нас великий,
Вічний, милостивий Цар.
Хто Ісусу вірний,
Той у славі буде жить,
Разом з Ним, разом з Ним.

2. Сповістім усім народам,
Що на Царство час,
Слушний час, слушний час,
Що настав Тисячолітній день,
Всім волю дасть
Ісус наш, Ісус наш.
Він прийшов уже
Змінити тяжкий людський стан
І вказав нам, що Бог
Має для спасіння План,
Бо Ісус присутній
Як могутній Володар,
Сильний Цар, сильний Цар.
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3. Нехай знає цілий світ,
Як Своїх любить Бог,
Любить Бог, любить Бог.
До хвали Своєї візьме
Усіх вірних слуг,
Вірних слуг, вірних слуг,
Вони славу будуть мати
По всі віки з Ним
Й царювати у Сіоні
З Господом Своїм,
Де хор ангелів
Оспівує Його ім’я,
В небесах, в небесах.
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Христос прийшов  (282)

1. Христос прийшов, мов ясне світло
У світ, що блудить в темноті,
Прийшов Цар миру і спокою,
Збудує Царство на землі.

Приспів:
Присутній з нами Цар Сіону,
Дасть усім вірним мир, життя,
Він знищить злі всі перешкоди,
Ввійдем в щасливе майбуття.

2. Збудися, земле, день надходить,
Від Бога силу Спас прийняв.
Зійшов судити Він народи,
Бо Бог Йому весь суд віддав!

3. І хоч на хвилю чорні хмари
Ще будуть сонце закривать,
По волі Божій морок зникне,
На землю сплине благодать.
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Господь Бог мій Пастир (284)

1. Господь Бог мій Пастир, веде мене,
В нужді я не житиму;
Стежками Правди Він веде,
Йому служитиму.

Приспів:
Серед зелених роскішних лугів
Утримує мене всі дні
І направляє до тихих вод,
Він — добрий Пастир мій.

2. Коли б навіть темряви смертної
Долиною я пішов,
То не злякався б злого сил, —
Господь — мій Проводир.

3. З собою утіху мені несуть
Твій посох і жезл святий.
Хай тільки милість і добро
Живуть в душі моїй.
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Благослови душе моя (290)

1. Благослови, душе моя
І Господа прослав
За добродійства всі Його,
Які Він даром дав.
Приспів:
Прощає всі гріхи,
Зціляє недуги,
Простягне руку у біді
І збереже в путі.

2. Наш Бог по Правді чинить суд,
Лиш в Ньому правда є,
А Його Слово є закон,
Котрий Він нам дає.

3. Бог милосердний і благий,
До гніву не швидкий,
Він необмежний у любві,
Лиш мир несе в Собі.

4. Господь Свій осяйний Престол
На небі утвердив,
Вже вдруге Він прийшов, як Цар
Й могутній Володар.

121



ПІСНІ  ЗОРІННЯ136

Пpaгну йти  (16)

1. Пpaгну йти в Христа сліди,
Радісно терпіти з Ним, —
Життя Господу віддам,
Бо зa це Він обіцяв
Життя вічного вінця,
Посвятиться хочу сам.

2. Перед Господом своім
Хочу скласти я поклін,
Зaвжди вірним Йому буть,
Бо Він втеча є моя,
Захищає в часі злa.
Тільки в Ньому путь моя!

3. Я не скаржуся на труд,
Йду туди, де Божий люд,
Йду туди, де бачу хрест.
Жертву Ти прийми мою
Через Кров Святу Твою,
Щоб віддав Тобі я честь!
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Діти! Отець кличе вас (27)

1. Діти! Отець кличе вас, —
Хоче славу дати вам,
Бо прийшов властивий час
Царство провістити нам.

2. Обітниця, яку Сам
Дав для вірних Cвоіx слуг
Ощасливить земний лан, —
Вже Присутній тут наш Друг.

3. Діти! В небо взір здійміть,
Світить сонце там для нас,
Настає Господній рік —
Час потіхи й ласки час!

4. Скоро зникне тяжкий труд,
Біль терпінь мине, як пар
І побачить Спаса люд,
В Царство нас покличе Цар.

5. Діти Божі! Спів здійміть,
Хай летить у небо він,
Через Кров Христа прийміть
Всюдисущий Божий Трон.
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На землю прийде  (46)

1. На землю прийде пpaвди час,
Засяє cонця дeнь,
І піднесемо усі враз
Гімн слави між пісень.

2. Ісусу заспіває хор,
Потіхи вчуем тон,
Бо через Агнця чисту Кров
Бог дасть нам слави трон.

3. Засяяв блиск нового дня,
Що дасть здоров’я нам.
Час благ надходить; знаю я —
Панує Христос Сам!

4. Тоді настануть миру дні,
Побачить світ свій гріх,
Повірує Христа Крові
І владі на землі.

5. Щасливим буде зeмний край,
Бо смерті зникне тінь,
Настане знов на землі рай
Мине доба терпінь.
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Якою прекрасною вістка  (95)

1. Якою прекрасною вістка ця є,
Що Божеє Царство на землю пpийде,
Що Господа милість відродить весь світ
Й Христос царюватиме тисячу літ.

2. Терпіти я хочу з Ісусом Христом
І завжди ступати за Божим перстом,
Слідaми Ісуса я xoчу іти
І в Ньому навіки спокій віднайти.

3. Я мудрості хочу, що з неба вона,
Щоб завжди виконувать Спаса слова,
Й Господнього Дуxa, щоб вказував шлях
До Божого Царства, до щастя в віках.

4. Позбутися хочу світових принад,
Щоб слухалось серце Господніх порад,
Звільни від гріхів мене, Спасе благий,
Бо Ти — наш Спаситель і Цар наш святий.
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Я чекаю дня  (102)

1. Я чекаю дня близького,
Залунає у той день
Голос хору ангельського
Серед радісних пісень.
Я чекаю, — сонце встане
І для світу світло дасть,
Bocкресіння час настане
І багато Божих ласк.

2. Я чекаю часу чудa,
Як Христос Трон обійме,
Коли поміж Свого люду
Ісус пануватиме.
Я чекаю виконання
Плану, що обрав Бог Сам
Моі в Ньому сподівання,
Що корону дасть Він нам.

3. Царства Божого чекаю,
Що вже близько, — при дверях,
І до Господа втікаю
Серед бур страшних життя.
Знаю, світ цей, що старим є
Перестане існувать,
І очима серця й віри
Бачу ясно — Цар сія.
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Дeнь тріумфу  (185)

1. Дeнь тріумфу і день слави, —
Правда множиться у світі,
 Сів на Трон Цаp вeличaвий, —
Настає Tисячоліття! 

2. Вже нaдходить та година,
Світить сяйвом дня нового, —
 Через жepтву Його Синa
Світ nробудиться від злого! 

3. Цaрство Боже — час блаженний! —
Буде в Пpaвді світ судити,
 I призвe всіх хто смиренний;
Bcім любов бyде рядити! 

4. Tиcячлітній Суд над людом
Церкву Божу припровадить, —
 Тоді братом кожен буде, —
На землі Рай запровадить! 

5. Агнець в зоряній короні
В супроводі Cвоro Тіла, —
 Коли сяде Він на Троні, —
Віддасть славу земля ціла! 
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Як перейдем  (262)

1. Як перейдем за заслону,
Що закінчить це життя,
Чи отримаем корону
Й знову разом майбуття?

Буде зустріч для нас:
Там зустрінемось з тобою
За рікою смерті злоі,
Де чекає вірних Спас!

2. Після утиску народу,
Коли владу візьме Цар, —
Дасть нaм слави нагороду,
Як відійдем всі, як пар.

Буде зустріч для нас,
В славі хити бyдeм всі ми,
Будем вічно молодими,
Разом будемо весь час!
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3. Ми зустрінемось в Сіоні,
Спадкоємці ласк Христа,
На чудовім неба троні
Кожен свій дістане стан.

Будем ми разом там,
Де Cпacитeля столиця,
Де дванадцять зір іскриться
Там нас Бог з’єднає Сам.

4. А за віри непохитність,
За любов братерську в нас,
Нас Господь візьме у вічність
Як настане смерті час.

Будe зустріч бpaтів,
Як змигнути оком, зміним
Старе тіло — тілом вічним.
Так виходить з Божих Слів!

i
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В ясний день  (313)

1. В ясний день, чи в час нічний
Як твоя душа в журбі
Взір зведи до неба свій —
Бог потіху дасть завжди.

2. Коли всюди сум і страх, —
У терпінні вірно йди,
Хоч і сльози на очах —
Бог потіху дасть завжди.

3. Безліч є досвідчень в нас
На посвячення путі,
Та в біді, чи в горя час
Бог потіху дасть завжди.

4. Сила зла нам сітку в’є,
Ворог каже нам: «Зажди»,
Та ми вірим — Бог наш є,
Він потіху дасть завжди.

5. А коли засяє знов
Сонце правди на землі
Скажем всі: Бог є любов,
З Ним ми будемо завжди.
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Отче, хочу  (339)

1. Отче, хочу прославляти
Я Твоє святе Ім’я
І Тобі поклін складати
Й бачити в Тобі Отця.
Хай менe завжди провадить
Tвoя воля знов і знов,
Хай мене Твій Син осудить,
Він пролив за мене Кров.

Приспів:
Отче, нині обіцяю
Вірно славити Тебе.
Як Твоі Слова вивчаю,
То ведуть вони мене.

2. І в молитві я покірно
Прошу, підкріпи мене.
Хай у серці неодмінно
Сильна віра poзцвіте.
Ласку дaй мені Свою Ти,
Перемогу щоб здобув,
Поможи Твій план збагнути
Й щоб з Тобою в Цapcтві був.
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3. Всі думки моі і вчинки
Хай несуть хвалу Тобі,
Хай настануть дні спочинку
І прийде кінець журбі.
Зішли мудрість нам від Себе,
Хaй дорогу освітля
Й волею, яка є в небі
Хай наповниться земля.

4. Шлях до Тебе вузький, слизький,
Та коли поможеш Ти, —
Час побіди буде близький
Увійдемо в Царство ми.
Не лиши нac у спокусі,
Знаєш наші Ти серця,
Жити поможи в Ісусі
Й вірним бути до кінця.

i
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Подорожній  (342)

1. Подорожній, куди йдеш ти
Із тростиною в руках?
До прекрасноі Вітчизни
Лиш вона в моіх думках.
Через гори і рівнини,
 Крізь дощі і хуртовини, 
Хоч і рани на ногах.

2. Що ж ти матимеш в тім краю,
Нащо ж, друже, так спішить?
Там отримаю спасіння
Й буду з Богом в мирі жить.
Там ростуть прекрасні квіти,
 Мрію вічно там радіти 
І ніколи не тужить.

3. Чи не страшно йти самому,
Може ворог нападе?
Ні, бо ангели Господні
3ахищають тут мене,
Поруч бaчу я Ісуса,
 Стереже Він від спокуси 
І вперед мене веде.
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4. Подорожній, я з тобою
Хочу йти в бажаний край,
Радо ми тебе вітаєм,
Руку лиш свою подай.
Разом будем мандрувати
 Й перешкоди всі долати, 
Незабаром Божий рай!

i I



ПСАЛМОСПІВИ

«Хваліть Господа,—
добрий бо Він,
виспівуйте нашому Богу,—
приємний бо Він,—
Йому подобає хвала!»

(Пс. 147:1)
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Отче Небесний  (2)

1. Отче Небесний, Боже Могучий,
Ти утішитель, Дух Правди Ти,
Всюди присутній і Всевідучий,
Будь тут із нами, нас просвіти!

2. Отче Небесний, Скарбе ласк многих!
Нас, дітей Своїх, не забувай;
Прийди, вселися в серцях убогих,
Благослови нас, щастя нам дай!

3. Отче небесний, збав нас від скверни
І чистотою душу вкраси;
Хай Твоя ласка радість нам верне, —
Нас у недолі, Боже, спаси!

1
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О, наш Отець  (156)

1. О, наш Отець на небесах,
Почуй моління Ти моє!
Хай у життю, в благих ділах
Святиться ім’я ввік Твоє.

2. Ти всевідучий Господь сил,
Тремтить перед Тобою все.
Создателю усіх світил,
Хай прийде царство вже Твоє!

3. О Боже, як премудрий Ти!
І ціль життя мого одна:
В часи безрадні і тяжкі,
Хай буде воля ввік Твоя.

4. Ти Цар і Бог наш всеблагий,
Життя даєш усім єствам,
Тебе благаєм, Всесвятий:
Дай хліб щоденний нині нам!

2
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5. Ти милосердний Боже наш,
Прости провини наші нам,
Як ми прощаєм в кожний час
Злі вчинки нашим ворогам!

6. Хто без Тебе спастися б міг?
В спокусі, Боже, не лиши —
Нас, немічних дітей Твоїх,
Від злого духа хорони.

7. Премудрі всі Твої діла,
Твоє і Царство, Боже сил,
Тобі і слава, і хвала
Повіки вічнії. Амінь.

i
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Не минай мене  (7)

1. Не минай мене, мій Спасе, —
В серце світла дай!
Всюди молять тебе люди:
Боже, не минай!

Приспів:
Боже, Боже, о почуй мене!
Всюди молять Тебе люди:
Не минай й мене!

2. Я утомлений душею, —
Поможи мені,
Будь завсіди Ти зі мною
В тяжкі й кращі дні;

3. Я на Тебе покладаю
Надії мої, —
Оживи мій дух, благаю,
Сили дай мені.

3
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О, Спаситель  (11)

1. О, Спаситель, благодать
На святі слова пролий,
Дай нам більше пізнавать
Волю у любві Твоїй.

Приспів:
Дух єднання дай серцям,
В святості охороняй,
Засіяй, як сонце нам, —
Твоїм словом научай!

2. Хай відкриє Святий Дух
Наше серце і наш слух, —
На святі діла любві,
Боже, нас благослови!

4
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Спасителю  (12)

1. Спасителю, будь з нами,
Всіх нас охороняй, —
Премудрими путями
До світла направляй!

2. О Боже, пробуди світ,
Людей об’єдини,
Щоб за Тобою йшли в слід,
У згоді всі жили!

3. Дай нам думки єдині,
Любов зогрій в серцях,
Щоб всі були ми вірні
У Правді до кінця!

4. Спасителю ласкавий,
Ти нас благослови;
Ізлий дощ благодатний, —
Нас знову оживи!

5
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Милосердний Спасе  (13)

1. Милосердний Спасе, вічно з нами будь,
Щоб небесний голос Твій могли ми чуть,
Велика радість, коли Ти із нами:
Ти нас підкріпляєш живими словами
В скорботах всіх.

2. Щоб спасти погибших, Ти з небес зійшов,
На цей світ скорботний у тілі прийшов;
За нас, о Спаситель, терпів Ти страждання,
Щоб грішним нам дати усім оправдання
В крові святій.

3. Ти нас захищаєш, як пастир овець;
Ти покірних любиш, як сина отець;
Дай нам більше віри, втішай Святим Духом.
Постійно будь нашим Заступником–Другом, —
Нас научай!

4. О, дай путь тернистий в святості пройти,
І для Тебе, Спасе, овоч пренести.
Навчи ж нас завсіди на Тебе взирати,
Тепер і повіки Тебе прославляти
В Царстві Твоїм!

6
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Ось зібрались знову ми  (14)

1. Ось зібрались знову ми
Тебе, Отче, прославлять.
Боже наш, хвалу прийми, —
І пошли нам благодать!
Дух наш в вірі підкріпляй,
Щоб Тобою ми жили, —
Край земний — дочасний край —
Свято, радісно пройшли.

2. О, Спасителю, навчай,
Як у світі маєм жить.
Силу Духа посилай,
Щоб могли ми всіх любить.
Поможи, щоб ми жили
В згоді: як одна сім’я,
Вірними у всім були
До приходу Твого дня!

3. Будем з радістю в серцях
Господа Отця молить, —
Віджене Він горе, страх
Вірних нас благословить.
Всю забудьмо марноту,
Будем Господу співать,
І Спасителю Христу,
У піснях хвалу складать.

7
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Я сиджу у ніг Ісуса  (99)

1. Я сиджу у ніг Ісуса —
Слухаю Його слова:
О, як любо, як солодко
Научатись від Христа.
Я сиджу у ніг Ісуса —
На минуле дивлюсь я...
Милість Його так велика,
Що збагнуть не можу я.

2. Я сиджу у ніг Ісуса,
Він мене благословля,
Він гріхи простив мої всі,
І спокоєм наповня.
Я сиджу у ніг Ісуса:
Люблю теж молитись я,
І пісні хвали співати
В славу для Спасителя.

3. О! благослови, мій Спасе,
Біля ніг Твоїх мене,
Глянь на мене із любов’ю
І яви Своє лице.
Отче! Дай Духа Святого,
А також любов Христа,
Щоб я міг тут свято жити —
Серцем линуть в небеса.

8
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Хай буде  (306)

1. Хай буде Творцеві
Від нас честь, хвала!
Господня любов
Нас від смерті спасла.

Приспів:
Алілуя! честь і слава,
Алілуя повік.
Алілуя! честь і слава.
Бог з нами. Амінь.

2. Спасителю наш,
Тебе славим повік,
В Тобі дар спасіння
Знайшов чоловік.

3. Наш Отче Небесний!
У Дусі Святім
Прослався й веди нас
У вічний Свій дім!

9
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Ми зібрання закінчили (256)

1. Ми зібрання закінчили
І додому йдем, —
Все, чого ми научились,
У серця візьмем.

Приспів:
Мирно–тихо і спокійно
Додому підем,
Слово Боже, що ми чули,
Виповнять будем.

2. Отож будемо ми завжди
На зібрання йти
І учитися тут Правди,
Як життя вести.

3. Дасть Бог жити, ми зійдемось
На зібрання знов,
Чи-то в будень, чи в неділю
Прославлять Його.

10
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Неділя  (159)

1. Неділя — день спочинку,
День світла і тиші
День молитов, розваги,
День скріплення душі.
В неділю ми в родину
Збираємся одну,
Співаємо Творцеві
Псалми, хвалу святу.

2. В день перший, у неділю
Бог світло сотворив,
В неділю Спас від гробу
Печаті відломив.
Апостолам в неділю
Бог Духа з неба дав,
Відвагу в них збудивши,
На проповідь послав.

3. В неділю, день Господній,
Зміцниться в нас душа,
Щоб краще ми сповняли
Побожнії діла.
Хвала Отцеві в небі
І Синові Його,
І Духові Святому
За радість дня сього!

11
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Боже, почуй  (5)

1. Боже, почуй мої моління,
Тебе, Господь, благаю я:
Прийми мій плач і сокрушіння, —
В Тобі надія вся моя!

2. Моя молитва нехай лине
До Тебе, наче фіміам,
І серце лине безупинно
В чудовий Твій небесний храм.

3. Сердечно я Тебе благаю, —
Прости мені, чим я згрішив;
Тобі злі вчинки відкриваю,
Провини всіх минулих днів.

4. Прости усі мої провини,
Скорботне серце підкріпляй:
В безрадній і тяжкій годині
Для боротьби Ти сили дай,

5. Щоб повсякчасно за Тобою
У світлі Правди міг я йти.
Мій Боже, я Тебе благаю, —
Почуй мої моління Ти!

12



ПСАЛМОСПІВИ164

Я утомлений  (8)

1. Я утомлений, безсилий,
Боже мій, до Тебе йду!
Тільки в Тобі, Боже милий,
Я спокій душі знайду!

Приспів:
Боже мій, до Тебе йду я, —
Оживи мене, молю!
Підкріпляй постійно Духом,
Серцю дай любов Твою!

2. Безутішний скрізь блукав я, —
Де ж міг радість я знайти?
До Тебе тепер прийшов я:
Вірю, втішиш мене Ти.

3. Всю марноту і тривогу
Сам розвій, о Боже мій;
Поможи пройти дорогу —
Цей тернистий путь земний!

4. І коли я знеможуся
В боротьбі тут на землі, —
Мій Спасителю, молюся,
Поможи тоді мені!

13
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О, Спаситель  (10)

1. О, Спаситель, через хвилі,
Через степи нас веди:
Немічні ми і безсилі
Завжди перед нами йди;
Хліб небесний, хліб небесний
Дай нам, любий Спасе наш!

2. І струмінь води живої
Нам відкрий Ти із скали;
Нас дорогою вузькою
Сам, Спасителю, веди!
О, Спаситель, о Спаситель,
Будь Ти з нами в кожний час!

3. Стоїмо ми над Йорданом, —
Нам дорогу освіти,
Щоб в країну ту бажанну
Всі могли ми увійти;
Спів хваління, спів хваління
Буде линути Тобі!

14
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Предвічний Дух  (15)

1. Предвічний Дух прийди!
Любов в серцях зогрій
І царство Правди утверди
Поміж Твоїх дітей.

2. Дай чисті почуття,
Будь з нами в кожний час,
Освітлюй темряву життя,
Веди вперед Ти нас.

3. Дай глибше нам пізнать
Премудрість слів Твоїх,
Навчи Твій голос відрізнять
Від голосів чужих.

4. Навчи нас побіждать
Спокуси всі земні;
Навчи нас правди лиш шукать
В небесній стороні.

5. Дай з радістю приймать
Страждання за Тебе,
Щоб все життя могли віддать
В служенні для Тебе.

15
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Всім серцем  (19)

1. Всім серцем прагну я хвалить
Небесного Отця,
Бажаю Богові служить
В життю цім до кінця.
Христос за мене постраждав, —
Мене Він полюбив;
Господь Своє життя віддав, —
І двері в рай відкрив.

2. Подяку, честь, хвалу Христу
Стремлюсь в піснях складать:
Він кров пролив Свою святу;
Нас хоче оправдать.
І ти, о друже змучений,
Христа не забувай,
Повір, — і ти відкуплений:
Іди в небесний край!

3. Життям святим Ти приклад дай,
Щоб грішники прийшли
До ніг Спасителя Христа
Й Спасіння в нім знайшли.
В цей час смиренно всі прийдім
До Господа Творця,
Він сповнить Духом нас Святим,
Утішить всі серця.
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Гляньте, браття  (20)

1. Гляньте, браття, вгору, в синій небозвід,
На шляхи небесні, на молочний слід!
Сонце, місяць, зорі, — хто їх засвітив?
Ту красу Всесильний Бог наш сотворив.

2. Гляньте, браття, в море, в темний океан,
Що водно хвилює, мов пшеничний лан, —
Хто життям глибини морські наповнив?
Твори ті Всесильний Бог наш сотворив.

3. Гляньте, любі браття, на воздушний світ:
Весело гуляє там пташиний рід, —
Хто орлам, соколам крила приростив?
Дива ті Всесильний Бог наш сотворив.

4. Гляньте вколо себе, на луги, поля:
Пишно вбрана в квіти рідная земля, —
Хто в ліси й левади звіря нагніздив?
Все те Всемогутній  Бог наш сотворив.

5. Гляньте всі на себе, гляньте на братів!
Хто серденькам нашим битися звелів?
Хто спрагу науки й віри в нас вселив?
Все те, браття, Бог дав, Він це сотворив.

6. Хто всесвіти має у своїх руках,
Так про сонце дбає, як і про комах, —
Той, ще більше дбає про дітей Своїх:
Добром наділяє Господь нас усіх.
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Як славний наш Господь (21)

1. Як славний наш Господь в Сіоні,
Того наш розум не обняв;
Величний в небесах на троні —
Життя Він всьому й устрій дав.
Ти, Боже, наш повсюди славний,
Ти серед дня і ночі явний.

2. Ти, сонця світло посилаєш
В проміннях ясних для людей,
Небесним хлібом підкріпляєш
Своїх улюблених дітей.
Ти смертних, Боже, навіщаєш
І благодаттю оживляєш.

3. О, Господи, у край небесний
Хай дійдуть наші голоси,
Прийми хваління спів сердешний,
Як перли ранньої роси.
Серця для Тебе відкриваєм,
Тебе в піснях ми величаєм!
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Великий Бог!  (26)

1. Великий Бог! Коли на світ погляну
І бачу все, що Ти створив в красі,
Як кожний квіт склада Тобі пошану,
І як обняв любов’ю Ти усіх,

Приспів:
Тоді, Господь, мій дух співа Тобі:
Як славен Ти, як славен Ти!

2. Коли дивлюсь на мерехтючі зорі —
Там, де горять світи незнані нам,
Де сонце й місяць в вічному просторі
Пливуть в тиші, подібно кораблям;

3. Як на весні природа розцвітає,
І чую я в діброві солов’я,
І запах піль квітуючих вдихаю,
Любов’ю сповнена душа моя;

4. Коли із хмар навислих грім лунає,
І в пітьмі ночі блискавка мигтить,
Як під дощем природа оживає,
Веселка в небі барвно заяснить;
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5. Коли читаю Книгу Заповітів,
І про Твої читаю я діла:
Як полюбив Ти нас, людей, на світі
І для спасіння Сина нам післав;

6. Як зрю Христа смиренного між людом,
І думаю я  про Його любов,
Як Він прийняв за неї яд отрути,
Як на храсті пролив невинну кров;

7. Як серце в мене боязнь огортає,
І дух мій ниє у журбі важкій,
І Він пречисті руки простягає,
І я кріплюсь в Його любві святій;

8. Коли Господь мене Сам закликає,
І світить промінь сяєва Його, —
Тоді мій дух смиренний замовкає,
Признавши велич Господа свого.
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Як зір багато  (27)

1. Як зір багато угорі,
Зоря ясніша від зорі!
Та краще зірок — красота
Любові вічної Христа,
Любові вічної Христа.

Приспів:
Любов Христа, любов Христа,
Любов Христа, —
Вона світліша сонця й зір.

2. О, серце стомлене, радій:
Творець усіх — Создатель твій...
Любов Христа шляхом вузьким
Введе Тебе у вічний дім,
Введе тебе у вічний дім.

3. Любов веде всіх до Христа
Крізь морок зла, в тісні врата;
Вона свята в душі моїй, —
Я довіряюсь тільки їй,
Я довіряюсь тільки їй.

4. Як зір багато угорі!
Зоря ясніша від зорі,
Та краще зірок — красота
Любові вічної Христа,
Любові вічної Христа!
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Бог є любов  (31)

1. Бог є любов, о, велике щастя!
Бог є любов, любить Він і нас.

Приспів:
Хай всякий радісно
Співа та славить,
Його хай славить:
Бог є любов!

2. Бог є любов; ми Його не знали;
Бог є любов, Він нам світло дав.

3. Бог є любов. Ми гріху служили, —
Бог є любов, — нам гріхи простив.

4. Ісус Спаситель вмирав за мене,
Мій Відкупитель спасіння дав.

5. Тебе я буду величать славить,
Я буду славить Твою любов!
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Чи зможе хто?  (35)

1. Чи зможе хто на всьому світі
Свободу вірним відібрать,
Щоб волю нашу ув’язнити
І дух в кайдани закувать?
Наш дух був скований в темряві.
Та Бог звільнив та волю дав:
Йому кайданів світ лукавий
Ще і до нині не скував.

2. О, ні, ніхто на всьому світі
Не візьме правди й честі в нас,
Хоч злобно будуть нас ганьбити
Й гонить за правду в кожний час.
Підіймем в гору прапор правди,
Злобу любов’ю обснуєм,
І честь не в славі цього світу, —
В любові вічній ми знайдем.

3. О, ні ніхто на всьому світі
Багатства не візьме у нас.
Хай в жертву боротьби святої
Від нас візьмуть в жорстокий час
І золото, і все, що маєм, —
Сумління ми не віддамо:
Ми тайну щастя розікриєм
І нею світ збагатимо.
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Спасен я!  (37)

1. Спасен я! О, яка то радість,
Спасенний я кров’ю Христа;
Спасен я по милості Божій —
Тепер я вже Боже дитя.
Приспів:
Так я, так я,
Спасенний я кров’ю Христа,
Так я, так я,
Тепер я вже Боже дитя!

2. Спасен я! Щасливий в Ісусі,
Щоб вияснити — нема слів;
Він в серці моїм поселився
І любо мені жити з Ним.

3. Я думаю завжди про Спаса,
І безперестанно весь день
Про Його любов я співаю,
Що змістом є моїх пісень.

4. Його я побачу у славі —
Царя, в Кім є розкіш моя;
Він кроки мої напавляє,
На путь Свій — у вічне життя.

5. У славі вінець мене жде вже,
Що Спас приготовив мені;
Як земне життя вже скінчиться,
Він Його доручить мені.
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Любить нас Христос  (45)

1. Любить нас Христос безмірно,
Як любить Він!
Завжди ласкаво і вірно,
Як любить Він.
Щастя світу проминає,
Кращий друг нас забуває,
Спас же ні, — не покидає,
Як любить Він!

2. На хресті Ісус в стражданнях...
Як любить Він!
Грішним дав Він оправдання,
Як любить Він!
Він минуле все прощає,
Радість дивну посилає,
Хто Йому лиш довіряє, —
Як любить Він!

3. Хто пізнать Його бажає,
Як любить Він,
Спокій, щастя той дізнає,
Як любить Він!
Він вилічує всі болі;
Хто покірний Його волі, —
Утішає в Своїм слові,
Як любить Він!
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Ми вибрані Богом  (55)

1. Ми вибрані Богом на діло святеє, —
Скрізь працю Христову по світі звершать;
Любити безмежно, що тільки живеє,
На благо для ближніх себе віддавать.

Приспів:
Ми слуги Христові (ми слуги Христові),
Господар Він наш (Господар Він наш),
Для нас Свою працю Бог дав (працю Бог дав)
Виконуймо щиро, (виконуймо щиро),
Господній наказ, (Господній наказ)
Нам Царство дать Бог обіцяв.

2. Ми вибрані Богом скрізь спокій творити,
Нещасних в недолі в біді потішать;
Про Бога та правду всім людям вістити,
З гріха та неволі усіх визволять.

3. Ми вибрані Богом, щоб слово Христове,
Мов добре зерно розсівали кругом;
На всякеє добреє діло готові,
Не скаржились тяжким життєвим хрестом.
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Коли горе  (58)

1. Коли горе на серце наляже,
Скажи Ісусу, скажи Ісусу!
Коли душу смуток дуже зв’яже,
Скажи Ісусу про все.

Приспів:
Скажи Ісусу, скажи Ісусу, —
Він друг, котрий знає все;
Нема брата ліпшого в цім світі,
Як наш Спаситель — Христос.

2. Коли сльози Твій спокій зворушать,
Скажи Ісусу, Скажи Ісусу!
Коли тайні гріхи душу мучать...
Скажи Ісусу про все.

3. Коли бачиш, що біда надходить,
Скажи Ісусу, скажи Ісусу!
Коли голод, або смерть приходить,
Скажи Ісусу про все.

4. Коли в світі загинуть не хочеш,
Скажи Ісусу, скажи Ісусу!
Коли в Царстві Божім бути хочеш,
Скажи Ісусу про все.
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Вірю я в обітниці  (61)

1. Вірю я в обітниці Христа Царя,
Безупинно хай звучить йому хвала.
Слава Богу в небі, вже зійшла Зоря!
Вірю я в обітниці Христа!

Приспів:
Вірю, вірю, вірю я в обітниці Христа, я вірю,
Вірю, вірю, я вірую в обітниці Христа.

2. Вірю я в обітниці, Йому хвала!
Не боюсь я буйних бур, гріха і зла,
Щоб зо мною милість Божа лиш була:
Вірю я в обітниці Христа!

3. Вірю я в обітниці, жию з Христом, —
Впокоряюсь всім своїм Йому єством;
По правиці хочу бути я з Христом:
Вірю я в обітниці Христа!

4. Вірю я в обітниці, я в них кріплюсь,
Благодаттю Божою я веселюсь...
Що ж буде за радість,

   як я з Ним стрінусь?
Вірю я в обітниці Христа!
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Все віддам я  (67)

1. Все віддам я для Ісуса,
І все серце Йому дам;
Хочу я Йому служити,
Як Він Сам служив і нам.

Приспів:
Все Тобі даю, все Тобі даю,
Все для Тебе, мій Ісусе нині віддаю.

2. Все це я зроблю з Ісусом,
Бо Він силу дасть мені;
З Ним я вічно жити буду
Там — в небесній стороні.

3. Задля Спаса я зумію
В світі хрест тяжкий нести,
Бо на Нього я надіюсь,
Що Він може помогти.

4. Слава й честь Тобі, Ісусе,
За любов Твою святу,
Що відкрив для мене ясне
Світло правди в цім життю.
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О, друже, вчуй!  (70)

1. О, друже, вчуй! нині приємний ще час:
Твої всі провини простить хоче Спас.
Не будь же байдужим, — Бог кличе усіх,
Бо може Дух Божий замовкнуть зовсім,

2. Христос покликає усіх до Отця,
І Духа зливає в покірні серця.
Вчуй голос Ісуса, до Нього Іди,
Учителя Духа ти не засмути!

3. Без Бога блудив ти, утратив спокій.
І попіл присипав вже жертівник твій.
Храм Бога живого, о друже, пильнуй
І Духа Святого ти ревно шануй!
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Будем розсівати  (123)

1. Будем розсівати Слово Боже рано,
В півдні, й при заході сонця, і вночі;
Будемо чекати овочу, що зродить;
З радощами в серці принесем снопи.

Приспів:
Принесем снопи, принесем снопи,
 З радощами в серці принесем снопи. 

2. Чи то в пору добру, чи в час непогоди,
Навіть в часі бурі, спеки чи дощу:
Ми не занедбаєм доброї нагоди, —
З радощами в серці принесем снопи.

3. Будем поширяти правду Божу всюди,
Хоч і перешкоди всякі навкруги:
Скоро час настане, жниво дозріває.
З радощами в серці принесем снопи.
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Любо вірити в Ісуса (130)

1. Любо вірити в Ісуса,
І святим Його Словам;
Я душею підношуся —
В край небесний, де Він Сам.

Приспів:
Мій Спасителю, Ісусе!
Ти є добрий Пастир мій,
Мій Спасителю, Ісусе,
Я вже вічно буду Твій.

2. Я надіюсь на Ісуса,
На Його святу любов;
Я Йому служу й молюся:
Він пролив за мене кров.

3. Як приємно знати Бога, —
Духом пробувати з Ним,
Підкріплятись Його Словом
І ходити завжди з Ним!
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Як олень спрагнений (132)

1. Як олень спрагнений в степу
Біжить до джерела,
Тебе так прагне, Боже мій.
Моя сумна душа.

2. Ти є цілюще джерело,
Що в нім жива вода,
Яка відсвіжує наш дух
І спрагнені серця.

3. Чого ж ви журитесь, брати,
Чого такі сумні?
Надійтесь, Бог оберне жаль
У радісні пісні.

4. Бодріться, браття, та з душі
Ви смуток геть женіть,
Ми ж діти Того, що держить
В руках Своїх весь світ.

5. О, Спасе! спрагненим серцям
Живої дай води,
І нас знеможених кріпи,
Шляхом життя веди!
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О, брате! час  (151)

1. О, брате! час, вже, — пробудися
Від сну гріха і марноти,
Христос зове тебе: Прокинься!
Тебе Він кличе у любві.

Приспів:
Не ухиляйсь, бо Він в любві зове тебе,
А поспішай скоріш, скоріш до Нього йди.

2. Він полюбив тебе, мій брате,
За тебе Він на хрест пішов,
Щоб за гріхи твої страждати,
Щоб ти у Нім життя знайшов.

3. Із ран Його свята кров ллялась,
Любов’ю зір Його горів.
О, брате мій, ми провинились, —
Невинно Він за нас терпів.

4. Пречиста кров нас очищає, —
Змиває з серця всякий гріх;
Вона і душу відновляє,
Спокій дає для вірних всіх.
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Ідуть подорожні  (158)

1. Ідуть подорожні, додому ідуть,
В край вічний, де радість, спокій, —
Ні горя, ні сліз вони там не знайдуть:
Їх прийме Христос дорогий.

Приспів:
Там нема (там нема) вже зла (вже зла),
Темрява (темрява) пройшла (вже пройшла),
 Сонце правди там вічно сія. 

2. Немає там смерті, немає страждань,
Там кривди і гніву нема,
Ні голосу злого, ні грішних бажань...
Там світло Господнє сія.

3. Ідуть подорожні, вже близько той край,
Де праведні душі усі;
Туди їх Спаситель зібрав в дивний рай,
Де сяє все в Божій красі.
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Страшно бушує  (160)

1. Страшно бушує житєвеє море,
Хвилі мій човен гойдають і б’ють, —
В смертній тривозі, в великому горю,
Боже, молюся, — не дай потонуть!

2. Зглянься на мене, спаси і помилуй, —
З днів моїх ранніх зі злом я борюсь,
Більше боротись немаю вже сили...
Боже, помилуй! — благаю, молюсь.

3. Не залишай мій човен в хвилях моря,
Боже мій милий, о Боже благий!
Близько вже беріг небесний, — і скоро
Там лиш знайду для душі я спокій.
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Подивись на берег  (217)

1. Подивись на берег річки,
Де багато є роси,
Там поміж квіток барвистих
Лілія цвіте в красі.
Приспів:
Як Бог лілію так любить,
Дбає про її красу, —
То невжеж тебе забуде?
Бачить Він твою тугу...

2. Корінці її водою
Підкріпляються щодня,
Квітка скроплена росою, —
Світить рання їй зоря.

3. Лілія цвіте на волі,
Вверх глядить у небеса;
Пчілку, що літа у полі,
Вабить лілії краса.

4. Запах милий і пахучий
Розливається в полях...
Чи ж ходив хто найбагатший
В пишних шатах, як вона?

5. Ось яка краса творіння,
Як про неї Бог подбав!
Без турбот вона й мучіння, —
Чого ж Ти в журбу упав?
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Чи є місце для Ісуса? (224)

1. Чи є місце для Ісуса?
Муки Він за нас терпів...
Відчини ж сердечні двері!
Нас Він кровію обмив.

Приспів:
Для Ісуса — Його слави
Місце в серці приготуй,
Голос вчуй Його любові,
Сам до Нього поспішай.

2. Ти дочасним всім турботам
Місце в серці сам даєш?!
О, невжеж перед Ісусом
Двері серця ти замкнеш?

3. Чи прийдеш ти до Ісуса?
Ось, Він кличе знов тебе.
О, будь, друже, обережний:
Скоро час земний пройде!

4. Поспішай же до Ісуса,
Серце ти Йому віддай,
Поки не замовк. ще голос,
Сина Божого приймай!
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Будем, браття  (229)

1. Будем, браття, жити свято,
Хоч панує гріх кругом,
Ми ж в єднанні брат із братом
Всі підемо за Христом.
Нас Христос прийняв з любов’ю,
В Ньому радуймося ми:
Він нас Спас Своєю кров’ю, —
Будьмо ж світлом між людьми.

2. У марнотах ми блукали,
Смерть за нами всюди йшла.
Божа ласка нас шукала
І, знайшовши, нас спасла.
Хоч ми духом всі убогі, —
Нам Христос багатство дав:
Показав у рай дорогу
І спасіння дарував.

3. Чи то в горю, чи в стражданнях,
Вірмо, Бог нас підкріпить.
Підем далі без вагання
За Спасителем услід.
Хоч кипить ще зло у світі,
Темрява гріха царить, —
Бог в любві по заповіту
Від спокус нас захистить.
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Хто радість дасть?  (242)

1. Хто, хто радість дасть? я в журбі благав, —
Радість, щастя у Христа лиш я пізнав.

2. Він мене від зла завжди захистить, —
Без Нього не можу я на світі жить.

3. Хочу жити з Ним, Господом моїм, —
Він стражданням відкупив мене Своїм.

4. Кличе спас усіх, щоб скоріш прийшли
І велику радість в серце прийняли.

5. О, мій друже, встань, до Христа прийди,
У цім грішнім світі більше не блуди!
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Дружно будем працювати (246)

1. Дружно, дружно будем працювати;
Ми на труд той з радістю підем,
Що для нас тепер Господь призначив,
Чесно й свято виповнять будем.

Приспів:
Труд цей для Бога
(труд цей, труд цей весь для Бога),
Радісно підем, (так), радісно підем,
Труд цей для Бога
(труд цей, труд цей весь для Бога)
В винограднику Його.

2. Сміло, сміло про Христа розкажем,
Про любов Його до грішних нас;
Наш Спаситель, Божий Син у славі,
Благодать Він нам безмірну дасть.

3. Ми підем услід за Ним покірно,
У терпінню хрест наш понесем,
І людей, що тут живуть без Бога,
До Христа Ісуса приведем.

40



ПСАЛМОСПІВИ 193

Я не хочу  (247)

1. Я не хочу марно часу провести:
В світлі правди за Христом я буду йти,
Кожний час — хвилину мойого життя
Хочу я віддати для Христа.

Приспів:
Понесу (понесу) я вість Христа
(я вість Христа)
По землі (по землі) у всі місця
(у всі місця);
Хай за мене ангел скаже Господу.
Що у слід я за Христом іду.

2. Много душ блукає у гріхах і тьмі,
Много сліз гарячих пролито людьми..
Де недуги мучать душу, де печаль,
Розказать там хочу про Христа.

3. Де в домах незгода і тривожно жить,
Де дітей молитись не хочуть учить,
Та де зло і п’янство — темнота ума,
Про Христа звісти хочу там.
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На спокійних хвилях  (258)

1. На спокійних хвилях моря
Вдаль кудись човен пливе.
Всюди тиша. У просторі
Небо ясне, голубе.
Ось схопилася раптово
Буря, й хвилі заревли.
Серед моря страшно стало, —
Чорні хмари налягли.

2. Мандрівці з ніяковіли,
У зневір’я впали враз;
Страшно! де ж узяти сили?...
Віру тратять в грізний час.
Там Один лиш спочиває
На кермі після трудів, —
Моряки Його благають,
І Він голову підвів.
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3. «Встань, Учителю, дивися!
Чи байдуже це Тобі?
Встань, Благий, розпорядися:
В морі грізнім тонем ми!»
Він устав і пригрозивши,
Змовкнуть бурі приказав,
І друззям за маловірство
Співчутливо докоряв...

4. Так у нас в життєвій битві
Від страху душа тремтить,
Та Христос через молитви
Своїх вірних захистить.
Хай утіхою Він буде
Для знеможених сердець,
І для гинучих усюди —
Вірний Пастир і Отець.
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Коли я чую  (274)

1. Коли я чую про Христа,
Я в серці веселюсь,
Тоді співаю в простоті:
Спаситель мій Ісус.

2. Коли на тьму земного зла,
Де гинув, подивлюсь,
Тоді звучить моя хвала:
Спаситель мій Ісус!

3. В якій безодні потопав, —
Згадати я боюсь;
Господь мене урятував,
Спаситель мій Ісус!

4. У світі я без Бога жив,
Тепер же я учусь
У Тебе, як Творця любить,
Спаситель мій Ісус!

5. Перед Тобою мертвим був, —
Тепер я веселюсь:
Мій дух від смерті оживив
Спаситель мій Ісус!

6. Ти радість дав душі моїй,
І я тепер молюсь,
Щоб цілий світ Тебе пізнав,
Спаситель мій Ісус!
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З Ісусом жити радісно  (275)

1. З Ісусом жити
Радісно, радісно, радісно,
Він нас веде в завітний край, —
В чудовий світлий край.
Приспів:
О, Ісус Спаситель!
Ти вічно мій,
Ти вічно будеш
Мій найкращий Друг.

2. Мене Від смерті
Відкупив, відкупив, відкупив,
І словом правди відродив,
Мене Він відродив.

3. Святого Духа
Він післав, Він післав, Він післав,
І Духом Він мене христив,
І серце оживив.

4. Я буду Бога
Прославлять, прославлять, прославлять,
За радість ту великую
І милість вічную.

5. Його всім серцем
Я люблю, я люблю, я люблю,
Життя своє я віддаю,
Йому я віддаю.
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Народ правди жажде  (281)

1. Народ правди жажде,
Світла радості жде...
Скільки душ ще у тьмі погибає!
Лиш Спаситель Христос
В світ спасіння приніс:
Із неволі Свій нарід спасає.

2. Він всі рани зцілить,
Силу зла побідить,
Віддалить і журбу, і страждання.
Сонце Правди зійде,
Любов Божа прийде, —
В пісню радості змінить ридання.

3. Браття й сестри, ідіть,
Вість спасіння несіть,
З тьми гріховної нарід спасайте!
Своє серце Христу,
І душі красоту,
Для свободи людей ви віддайте.
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4. Закликайте на пир,
Звістіть людям всім мир,
І засмученим слово відради:
Що Спаситель воскрес, —
Двері слави небес
Відчинив всім шукаючим правди.

5. В Царство Боже ввійдем,
Радість вічну знайдем.
Там не буде в насильстві людина,
Там братерство святе
Всіх людей обійме,
Будуть жити, як одна родина.
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Утіху небесную  (284)

1. Утіху небесную для сердець
 Нам післав Отець. 
Для радості нині зібрав Він нас, —
Честь Йому за втішний час!

Приспів:
 Всім привіт (всім привіт), 
Браттям, сестрам,
Всім привіт (всім привіт)!
Бог відкрив (відкрив нам)
Світлий край (світлий край),
Будем радуватись в Нім!

2. В зібранні спасенних в ім’я Його
 Ісус буде Сам. 
Він хоче, щоб з Ним Вічний наш Союз
В благодаті все зростав.

3. Утіхи тієї не знає світ,
 Що Господь нам дав. 
Молитись ми будем, щоб Він, Благий,
Вічно з нами пробував.
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Дорогії хвилини  (285)

1. Дорогії хвилини нам Бог дарував,
Любі браття і сестри в Христі!
Сам Господь з нами є, як Він нам завіщав, —
Йому даймо в серці простір!

2. О, як радісно стрінутись з вами, брати,
І неспокій забувши зовсім,
Веселитися разом у Дусі Святім,
В Господнім єднанні усім.

3. В край небесний ми в світлі Христовім ідем.
Відпочинем, де Божий струмінь...
Підкріпім свої сили і далі підем
З Ісусом, як нарід один.

4. У святому єднанні при Божих очах
Ми забули страждання путі:
Свіжі сили знайшли у Господніх словах,
Щоб сміло і радісно йти.

5. Ми в єднанні усі за Ісусом Христом —
На начальника віри глядім, —
Зодягнувшись у броню, під вірним щитом,
Вперед, браття, дружно ідім!
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Дорожчим за все  (297)

1. Дорожчим за все є Христос для мене:
Загине багатство земне;
Знайшов у Христі я багатство моє, —
Щаслививй я з Ним над усе.

Приспів:
 Щасливий я всюди з Христом! 
Зневажений в світі я можу сказать:
Щасливий я завжди з Христом!

2. Я грішник великий, осуджений був,
Без Божого Слова блукав,
Спаситель прийшов, — мене спас,
оправдав:
Насліддя у вічності дав.

3. Лиш жертва одна була в силі спасти
І з Богом мене примирить:
То мій Відкупитель — за мене Він вмер,
Щоб з Ним я повіки міг жить.

4. Призвав, научив, правди путь показав
І в серце спокій мені дав;
Молитись Він учить і в світлі ходить,
Завіт Його в серці носить.
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О, предвічний  (295)

1. О, предвічний Цар Єгова!
Путь в пустині освіти,
І втомленного, слабого
Подорожнього веди.
Приспів:
Хліб небесний, хліб небесний
Дай нам, Боже, (підкріпляй),
душу підкріпляй;
Дай нам (хліб небесний),
Дай нам (хліб небесний),
Дай нам (хліб небесний),
Дай нам хліб небесний,
хліб небесний,
І Ним душу підкріпляй!

2. Хай струмінь води живої
Нам полється із скали;
Хай горить в час тьми нічної
Світло слів Твоїх святих.

3. Побідив Христос тьми силу,
В небесах Йому хвала...
Я стою біля Йордану, —
А за ним завітний край.

4. Тут Вождя я дожидаю, —
Ось Він знову вже гряде,
І в небесну вічну славу
Сам Христос мене введе.
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О, Ісус!  (298)

1. О, Ісус! Достоєн Ти
Слави й честі на землі,
Слави й честі на землі від нас;
І від серця повноти я співаю все Тобі,
Буду всюди славити Тебе.

Приспів:
 Хорони у світі нас, 
 Дай у Тобі пробувать, 
 Підкріпляй нас в кожний час, 
 Щоб Тебе лиш прославлять. 

2. Ти життя нам дарував,
Світлом правди осіяв,
Мир небесний в серце нам послав;
Ти нас кровію обмив,
Наші всі гріхи простив,
Наші всі гріхи Ти нам простив.

3. Ти гріхи мої простив,
Свою милість проявив,
Свою милість проявив до нас,
Ти хорониш в кожний час,
Утішаєш Духом нас,
Духом Правди утішаєш нас.
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Не залишу  (302)

1. Не залишу ніколи святої Біблії:
В Христі спасіння вічне дає вона мені.

Приспів:
Нізащо, нізащо, нізащо я
(нізащо я Біблії не залишу),
Біблії не залишу,
Нізащо, нізащо
(нізащо не залишу оцієї святої
Книги Божої),
Цієї Книги Божої.

2. Коли я у спокусі буваю іноді, —
Вона мене навчає, підтримує тоді.

3. Коли човен мій хвилі в життєвім морі б’ють,
Я в Біблії знаходжу єдиний світлий путь.

4. Я їй лиш довіряю, знаходжу в ній Христа, —
В Нім сяє сонце Правди й любові повнота.

51



ПСАЛМОСПІВИ206

Як скоро час  (336)

1. Як скоро час біжить невпинно!
Пройшли вже тисячі років, —
І так час нинішній пролине
Услід забутих вже родів.
Так в вічність день за днем стремиться,
Не залишає і сліда.
Життя на крилах мов несеться:
Прийде і наша вже черга.

2. І наші всі земні ділання:
Труди, заботи, марнота —
Немов десь зникнуть у безодні
Подібно мрії, що пройшла.
Пощо на світ ти цей родився
І стільки переніс страждань?
До чого ум твій все стремився?
Щоб статись жертвою червам?

3. Земнеє щастя, привид зрадний,
Держав тебе завсіди в тьмі:
Забув, що порох ти нікчемний —
Є перехожим на землі.
Та є за гробом життя краще,
Воно не знає лічби днів,
А що ж тебе там дожидає?
Про це думав вже чи ні?
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Малих Бог любить  (178)

1. Малих Бог любить пташечок,
І їжу їм дає...
Про всі істоти дбає Бог, —
Він любить і мене.

Приспів:
Так, любить Бог так любить Бог,
Я знаю, — любить Він;
Діток маленьких любить Бог,
Він любить і мене.

2. Бог любить лілії в полях,
Де річенька тече;
Коли Він любить квіточки,
Він любить і мене.

3. Господь пташкам і квіточкам
Життя й красу дає,
Він дбає про малих дітей,
Він любить і мене.
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Книгу Божу маю я  (179)

1. Книгу Божу маю я,
Хоч стара уже вона...
Дні пригадую давно минулії;
Моя мама там знайшла
Дар спасіння у Христа.
Не забуду я щасливих тих хвилин!

Приспів:
О чудова, найдорожча
Книга Божа! я люблю, люблю тебе:
Ти зблудити не даєш,
В Царство Боже нас ведеш,
В край куди прийме Господь вас і мене!

2. Пам’ятаю: про Христа
Все читала мама там,
Як любив, страждав, вмирав Він на хресті.
Я уважно слухав все...
— Пам’ятай, то за тебе, —
Говорила мама:— ти Його люби! —

3. Те давно — давно я чув,
Але слів тих не забув.
І мені та Книга — світлом є в житті.
Я Слова Христа люблю,
Все вперед за Ним іду.
Щоб до щастя вічного життя дійти.
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Христос Господь  (169)

1. Христос Господь, у Галілеї
На шлюб у Кану Ти ходив,
Святою силою Своєю
Там перше чудо Ти здійснив.

Приспів:
О, Господи, (Господи)
До нас прийди (Ти прийди)
І славу Свою яви,
О, Господи, (Господи)
До нас прийди (Ти прийди)
І нас благослови!

2. Прийди до нас, як Гість небесний,
І Сам цей шлюб благослови, —
Скріпи союз у славі й честі,
Щоб жили в вірності й любві!

3. Союз подружжя закріпляєш...
В живій Ти Церкві, як Жених;
На шлюбі вірних пробуваєш
Поміж відкуплених Твоїх.
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4. Ти всіх зовеш на свято славне...
Благаєм ми, щоб і вони
Жили для Тебе свято, вірно
В Твоїй любові по всі дні.

5. І Ти Невісту вибираєш
З людей відкуплених Своїх, —
Любов Свою їй відкриваєш,
Невісті — Церкві, як Жених.

6. Немає щастя на цім світі
Без Твого світлого лиця;
О, поможи їм — Твоїм дітям
Прожити вірно до кінця!
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Дай, Боже  (171)

1. Дай, Боже, їм щастя,
У всім помагай,
Від бур, від нещастя,
Від зла захищай.

2. В житті хай з Тобою
Вони проживуть.
І світло любові
Всім ближнім несуть.

3. Хай міцно з’єднає
Їх щира любов
В час горя втішає
Серця їхні знов.

4. Дай, Боже, їм мудрість,
Щоб вірні були,
Даруй Твою тихість,
Щоб свято жили.

5. Дай їм пізнавати,
Що з ними Твій Дух,
Повік пам’ятати,
Що Ти вірний Друг!
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Де згода  (287)

1. Де згода в сімействі,
Там мир і тишина;
Щасливі там люди,
Блаженна сторона:
Їх Бог благословляє,
Добро їм посилає
І з ними в-вік живе,
І щастя їм дає.

2. Де згоди немає,
Там мир не царить;
Там Бог не вітає,
Добра їм не дарить...
Руйнуються пожитки:
Добро, їхні дітки
Все марно пропаде...
Все марно пропаде!
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О, Боже  (140)

1. О, Боже, ти бачиш мене,
Ти знаєш стремління душі, —
Прийми в жертву серце моє,
Навчи, як служити Тобі!
Я хочу веління Твої
Завсіди з любовю сповнять.
О, Боже, дай сили мені
Твоє лиш ім’я прославлять.

2. Спасителю мій, обновляй
Постійно мої почуття,
І серце моє оживляй,
Освітлюй моє Ти життя, —
Щоб вірним слугою Твоїм
Трудився я в Церкві живій,
Служив Тобі серцем усім
Завсіди, Спасителю мій!

3. Рукою могутньою Сам,
О, Боже, мене Ти веди,
Щоб міг я в святі небеса
Дорогою правди іти.
О, Боже дай сили мені,
Щоб хрест свій щоденний я ніс,
Не впав у земній боротьбі,
І овоч для Тебе приніс!
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О, прокиньсь  (50)

1. О, прокиньсь, заснувший грішник,
Годі, годі тобі спать!
Ти страждаєш, безутішний? —
Ісус радість тобі дасть.

Приспів:
Ти жадаєш очищення?
Вір! — і радість буде у душі твоїй,
Встань! Спаситель кличе твій.

2. Хто зложив гріхи покірно
У голгофського хреста,
Той знайшов душі прощення
У Спасителя — Христа.

3. О, прийди скоріш до Бога!
Ти в гріхах, в неправді жив.
За всіх грішних і убогих
Свою кров Христос пролив.
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Далеко  (243)

1. Далеко від земних марнот
І всіх людських турбот
Є край, де вічно ясний день,
Де ллється звук пісень.

Приспів:
В той край (в той край)
Всім серцем лину я,
Де вічне щастя — Божий рай,
Де вічне світло дня.

2. Там лиш любов свята царить
І вірних веселить,
Життя там вічного весна,
Краса там неземна.

3. Нове там небо і земля, —
По правді всі живуть;
Христом відкуплені серця
Там сліз уже не ллють.
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Пастир все шукає  (310)

1. Пастир все шукає
Бідную вівцю,
Що десь заблудилась:
Жаль її Йому.

Приспів:
Кличе тебе, кличе тебе,
 Хоче Господь Спасти тебе. 

2. Драхма дорогая
Згублена була,
В поросі прикрита, —
Знов віднайдена.

3. Радість з Ним ділити
Всіх Отець зове:
Блудний син вернувся
І тепер живе.
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Тобі я служити бажаю (326)

1. Тобі я служити бажаю,
Мій Спасе, від літ молодих,
Та сили я мало так маю,
А прошу, щоб Ти допоміг.
Приспів:
Служити всім серцем, всім тілом Тобі
Я буду, зміцни ж мої сили слабі;
На славу Тобі усе життя посвятить,
Дорогами правди Твоєї ходить.

2. Я знаю, що Ти мене любиш;
О дай, щоб тебе я любив
Та вірив, що Ти не погубиш,
І завжди з Тобою я жив.

3. До Тебе молитися завжди
Навчи, щоб я більше умів,
Твоєї шукав лишень правди
І людям про неї свідчив.

4. Порою, як сили слабіють
І в’яну під спекою дня,
Хай крилля святії закриють,
Зміцнить мене сила Твоя.

5. До смерті Твоїм хочу бути,
Служити до гробу Тобі,
І в небі з Тобою злучитись
У вічній чудовій хвалі.
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Хрест тяжкий  (91)

1. Хрест тяжкий терпіння на Голгофу Він
Ніс покірно й сміло — вічний Божий Син.
І Його є воля, щоб в життю земнім
Я ішов покірно із хрестом своїм.

2. Йшов смиренно й тихо на Голгофу Він,
Падав у знемозі під хрестом тяжким;
І мій хрест суворий Сам Він облегшив:
Із кайдан гріховних мене увільнив.

3. Ярмо Його любе у моїм житті;
Радість і відвагу маю у Христі.
Тягар Його знаю — він легкий мені,
На Нього взираю: моя сила в Нім.
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Пригадаймо муки  (72)

1. Пригадаймо муки, Христову любов,
Як страждав Син Божий, пролив за нас кров...
Ось у Гефсиманськім темному саду
Чути шум і гомін: вороги ідуть.

2. Йдуть вони з вогнями, дико гомонять,
З кіллями, мечами, Спаса хочуть взять.
Як вже близько стала ворогів юрба,
Тихо і ласкаво їх Христос спитав:

3. «Кого вам тут треба уночі друззя?
Як тільки Ісуса, то це — самий Я!»
Вороги змовчали від тих слів краси,
Злякавшись упали на землю усі.

4. Але зрадник Юда перед Спасом став
І лице Господнє він поцілував.
«Радуйся, Учитель!» — Юда так сказав.
А його Спаситель лагідно спитав:

5. «Чого з ворогами, друже, ти прийшов?
Нащо залишаєш ти мою любов?...»
В той час нарід лютий на Христа напав
І святії руки Господу зв’язав...
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Ночі пізня вже година (74)

1. Ночі пізня вже година,
Всюди тиша і все спить,
А Ісус на самотині
Тихо став Отця молить:
«Отче Мій Святий, — чи може
Проминути чаша ця?
Тільки хай буде, о Боже,
Воля лиш на все Твоя!»

2. Молить Він Отця, благає
Так у другий, в третій раз, —
Піт кривавий виступає
На обличчі в скорбний час.
В саду молиться Спаситель...
Сон знеміг учеників, —
Всі дрімають, їх Учитель
Докоряє, як друззів:
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3. «Годі, годі вам дрімати!»
Він ученикам сказав:
«Ось Мене ідуть узяти,
Час страждання мій настав.
І проллю Я кров невинну
За цей грішний світ, за вас...» —
І з огнями в ту хвилину
Вороги з’явились враз.

4. З ними Юда йшов предатель;
Він Христа поцілував, —
Кого мали вони взяти,
Цілуванням показав, —
Пізня ніч, з саду сторожа
Із вогнями геть іде, —
А із нею Він, Син Божий,
Сповнить волю Отця йде.
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Зійдім на Голгофу  (79)

1. Зійдім на Голгофу, друззя!
Спаситель у жертву віддав там життя.
Месія лиш правди людей научав,
Недужих зціляв: — за що так постраждав.
Склонімсь перед Ним!

2. Зійдім на Голгофу, друззя!
Ісус там мучення терпить до кінця.
Він прагне, а оцет Тому подають,
Що води живії з Його уст течуть.
Склонімсь перед Ним!

3. Зійдім на Голгофу, друззя!
Спаситель в любові благає Творця:
«Прости їм, — не знають, що чинять Мені!»
Христова молитва знялась від землі...
Склонімсь перед Ним!
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4. Зійдім на Голгофу, друззя!
Почуєм Ісуса слова до Отця:
«О, Боже мій, пощо Мене залишив?»
О, любі друззя, то за нас Він терпів!
Склонімсь перед Ним!

5. Зійдім на Голгофу, друззя!
Невже ж не зворушаться ваші серця?...
«Звершилось! Я дух Мій Тобі віддаю!»
За нас Він пожертвував душу Свою.
Склонімсь перед Ним!

6. Зійдім на Голгофу, друззя!
Там грішного світу отрута уся
Страждання безмірні Христу завдала;
Лиш Божа любов нас від смерті спасла.
Склонімсь перед Ним!
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Чи тобі все одно?  (80)

1. Чи тобі все одно, що Спаситель страждав?
Все одно, все одно, чи тобі все одно?
Ти байдуже стоїш Він же кров проливав,
А тобі все одно, а тобі все одно?

2. За тебе на Голгофі Христос умирав,
А тобі все одно, а тобі все одно?
Всі провини людей на себе Він узяв, —
А тобі все одно, а тобі все одно?

3. За кого ж Він вмирав? Чи ти думав про те?
Щоб гріхи Він простив, чи благав ти Його?
Відкупитель Христос кличе в Царство тебе, —
О, невже ж в своє серце не приймеш Його?

4. Наближається вічність, подумай про те!
На суді, знай, ніхто не заступить тебе.
Стануть всі перед білим престолом Христа, —
Де ж тоді ти сховаєш нечисті діла?
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Там на хресті  (103)

1. Там на хресті, де Христос страждав,
Там всі провини мої Він зняв,
Там Він спасіння для нас Він звершив.
О, хвала Йому!

Приспів:
 О, хвала Йому! 
Там всі провини мої Він зняв.
О, хвала Йому!

2. Кров’ю Спас душу мою обмив.
І Словом правди Він відродив,
Духом Святим Він мене христив.
О, хвала Йому!

3. Любі друззя, ще приємний час:
Бог нині хоче спасти всіх вас,
То ж поспішіть до Христа в цей час!
О, хвала Йому!

68



ПСАЛМОСПІВИ226

Ніч яка темна  (105)

1. Ніч яка темна настала...
Чорно і холодно скрізь...
Хтось там самотній ридає,
Хтось обезсилів від сліз.

2. Нащо ж ви знов задрімали?
Встаньте, прокиньтесь, не спіть!
Ніч яка темна настала...
Грішних спасайте, — будіть!

3. Сили темрява збирає...
І чорні сни свої снить:
Господа люди не знають
Й не хочуть Йому служить.

4. Нащо ж ви знов задрімали,
Чому не йдете спасать?
Бачите, темно як стало:
Всюди байдужість, всі сплять.

5. Правди на світі так мало,
Між людьми гасне любов:
Сумом нас й жахом обняло —
Й бачу я горе і кров.
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Чи знаєш битву Ісуса? (114)

1. Чи знаєш битву Ісуса, —
Муки страшні від хреста?...
Весь я сльозами заллюся,
Смерть як згадаю Христа.
О, як над Ним там знущались,
Як розпинали Його,
Цвяхи, мов змії, в’їдались
 В руки і ноги Його. 

2. З ран кров стікала струмочком,
Син Божий там умирав, —
А непроглядна мла — морок
Землю тоді покривав...
Там дух злоби притаївся —
Змій беззаконня гріхів...
О, як в Страдальця він в’ївся!
 Темні хрести три обвив. 
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3. Весь я сльозами заллюся,
Як пригадаю той час,
Коли Спаситель у муках
Прагнув спасти усіх нас;
Як умирав Він, молився
За розпинателів злих,
Як до кінця полюбив нас!
 Взяв на себе весь наш гріх. 

4. Глянь на зорю Воскресення!
Вчуй спів чудовий хвали...
Бачиш, — виходить нетлінний
Цар і Спаситель землі, —
Дишучи злістью німою,
Змій той побитий лежить. —
Пастир до стада явився,
 Щоби овець хоронить. 
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Пригадаймо, браття  (138)

1. Пригадаймо, браття й сестри,
Ті минулії часи,
Як зібрались на вечерю
Діти Божі у любві;
Не щоб тілу догоджати —
Час проводили вони,
Лиш, щоб Бога прославляти,
Як одна сім’я, в любві.

2. За столом псалми хваління
Щиро неслися з сердець
За дароване спасіння,
Що у Сині дав Отець.
У той час любов Христову
Відчували вірні всі:
Церкви Божої будова
Возростала у красі.

3. І тепер ми знов зійшлися
За братерським цим столом,
Наші співи знов злилися
У Божественний псалом.
О, Спасителю, благаєм:
Будь Ти з нами по всі дні,
Дух святий хай нас навчає
Жити в радості й любві!
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Господь, коли ученикам (166)

1. Господь, коли ученикам
Про смерть Свою відкрив,
Тоді ласкаво, як друззям, —
Взяв хліб благословив.

2. І розламавши, їм подав,
Й слова до них сказав:
«Прийміте ви і їжте всі:
Це тіло є Моє!»

3. З вином також Він чашу взяв,
Благословив її:
«О це є кров Моя, — сказав —
Із неї пийте всі!

4. Новий Мій Заповіт в крові
Я вам усім даю:
Оце робіть завсіди ви, —
Смерть згадуйте Мою!»

5. О Господи, дозволь же нам
Твою пречисту кров,
Пролиту на хресті, згадать —
Твою прийнять любов.
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Пливе світами пісня  (113)

1. Пливе світами пісня любові...
Спів той хай громом могутнім гуде!
Для нас спливає щастя чудове:
Сам Господь Христос у славі іде.

2. У малій хатині, в мирній оселі,
Гостить безмежне там щастя — любов:
Сам Христос Господь, що на Голгофі
За гріхи світа віддав в жертву кров.

3. О, пресвятая тайна любові!
Перед тобою мудрість є німа
В кожний час спомину тіла і крові
Хай за нас молить теж віра тверда.

4. Хай за нас молить і серце чисте;
Каяння сльози у наших очах.
Вітай між нами, Спасе наш Христе,
Всесильний Боже, у чудних ділах!
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Спасіння вічне  (234)

1. Спасіння вічнеє звершив
Христос для всіх людей;
Він грішних з Богом примирив,
Дав світло для очей.

Приспів:
О, серце, не вагайся, вір!
 Прийми Христа тепер. 

2. Господь всіх грішних полюбив,
За них Він кров пролив.
Він на хресті в предсмертний час
Отця молив за нас.

3. Життя Спаситель мертвим дав,
Гріх побідив і тьму.
Своє нам Слово дарував,
Щоб вірили Йому.

4. Господнє Слово — меч святий,
Струмінь води живий;
Воно карає всякий гріх,
Навчає правди всіх.
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Слухайте вістку святу  (339)

1. Слухайте вістку святу в простоті,
Поки, ще маєте час:
Вірним дарує Спас вічне життя;
Бог нас від гибелі спас.

Приспів:
 Бог нас від гибелі спас! 
Так, Бог нас навіки простив у Христі,
Бог нас від гибелі спас.

2. Коли ще спомин пролинувших днів
Душу тривожить нераз, —
Вірте, — Спаситель усе вам простив:
Бог нас від гибелі спас.

3. Коли в темряві й в життєвій борні
Промінь надії погас,
Знов пригадайте ви, браття, тоді:
Бог нас від гибелі спас.
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Ісус Спаситель вмер  (62)

1. Ісус Спаситель вмер на Хресті, —
Вмер за грішних, щоб їх спасти;
Душу скропіть ви кров’ю Христа,
І Він пройде, пройде мимо вас!

Приспів:
Як Я вбачу кров,  [3 р.]
Я пройду мимо вас!

2. В силі Спаситель грішних усіх
Спасти з найбільших тяжких гріхів;
Він обіцяв Сам зняти гріх ваш,
І він пройде, пройде мимо вас!

3. Суд Божий прийде скоро всім нам,
Кожний заплату матиме там.
Скрийся в крові пролитій за нас,
І Він пройде, пройде мимо вас!

4. Ісус приятель повний любві, —
Сила чудесна в Його крові;
Він спасти може ще нині вас,
Бо Він страждав і умер за нас!
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У гробі Він лежав  (203)

1. У гробі Він лежав —
Христос Спаситель,
Дня слави дожидав
Ісус Господь.

Приспів:
Із гробу Він устав (Він устав),
Всі ворожі сили подолав (подолав),
Він воскрес, воскрес, — побіду одержав
І всім вірним царство вічне дарував.
Він воскрес (Він воскрес)!
Він воскрес (Він воскрес)!
Алілуя! Він воскрес!

2. Намарно сторожать
Христа у гробі;
Нащо кладуть печать?!
Ісус Господь!

3. Христос смерть подолав,
Воскрес у славі,
Життя нам дарував,
Ісус Господь.
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Христос воскрес!  (205)

Христос (воскрес!)
Христос (воскрес!)
О радість, радість нам!
Христос (воскрес!)
Христос (воскрес!)
Кінець журбі й сльозам.
Христос (воскрес!)
Христос (воскрес!)
Смерть смертю подолав
І нам спасіння вічне дав.

1. Його злочинців руки
На дереві розп’яли,
За нас тяжкії муки
Терпів Він у любві.
Пречиста кров лилася
Із ніг, рук і чола...
Звершилось все, — Йому хвала!

2. З Ариматеї Йосиф
Пилата ублагав,
З Хреста щоб зняти тіло, —
І зняв і поховав
В саду у новім гробі...
Та сонце лиш зійшло,
Христа вже в гробі не було.
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3. До гробу дуже рано
Марія вже прийшла
І тіла там нежданно
Вона вже не знайшла...
Явивсь їй Ангел з неба,
І радісно сказав:
— Христос уже із мертвих встав! —

4. Схвильована Марія
Не стримала ридань...
Аж їй у яснім світлі
Христос явився Сам...
— Учитель мій! — сказала,
Упавши перед Ним, —
Й про чудо сповістила всім...

i



ПСАЛМОСПІВИ238

Зарожевів вже слід  (209)

1. Зарожевів вже слід небес, —
Христос Спаситель наш воскрес,
Він гріх, темряву розігнав,
Спасіння людям дарував.

2. У гробі вже Христос лежав,
На третій день із мертвих встав.
Смерть не могла вдержать Його —
Царя царів — Творця всього.

3. Спаситель Мій, Ти ворогів —
Злі, темні сили побідив,
Ти каменя з грудей ізняв —
І милість я Твою пізнав.

4. Христос воскрес! — гріхи простив,
Мене Він з Богом примирив,
Він в Царство вічне кличе нас,
І береже у кожний час.

5. Твою любов і благодать,
О Спасе, будем прославлять
Тепер, і там у небесах,
З святими в радісних піснях!
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О, смерть! де твоє жало? (210)

1. О, смерть! де, скажи, де твоє жало?
Де могила, побіда твоя?
Воскрес наш Господь! Засіяло
В Нім вічнеє сонце життя.
Приспів:
Христос воскрес, — смерть подолав,
Щоб в людях міг Дух Божий жить.
Христос воскрес, щоб до життя
Нас, мертвих з гробу воскресить.
Яка нам радісна та вість!
Яка нам радісна та вість!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Хвала Йому і честь!

2. Погляньте вже камінь від гробу
Прийнятий, і ангел з небес
Промінням там сяє чудовим,
Ісуса ж нема: Він воскрес!

3. Воскрес Він, щоб з серця людського
Гріховного каміння знять;
Воскрес Він, щоб Духа Святого,
Як ангела в гріб, нам послать.

4. Воскрес Він, щоб світлом спасіння
У пітьмі людей осіять;
Воскрес Він, щоб в день Воскресення
Відкуплених в славі обнять.
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Радійте, співайте  (211)

1. Радійте, співайте і славте,
Обмитії кров’ю Христа!
Ви пісню нову заспівайте
Тому, Хто вас спас від гріха.

Приспів:
 Радійте, радійте,
Співайте і славте Христа! 

2. Прославмо Того, Хто на землю
Зійшов, щоби нас оправдать.
Спасти нас пречистою кров’ю
І щастя навіки нам дать.

3. Він сили нам дасть й перемогу,
З гріхом в боротьбі підкріпить,
Любов’ю Своєю піддержить,
І Духом Святим нас зміцнить.

4. Всі радісним серцем співайте,
Віддайте подяку Тому,
Хто Сам заплатив за нас кров’ю.
О, слава навіки Йому!
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Коли ти, знеможений  (36)

1. Коли ти, знеможений, впадеш в безсилля,
Ослабнеш в нерівній тяжкій боротьбі,
І каплю по каплі із чаші страждання
Пить будеш з докором своїй же судьбі, —
Душею не падай вперед іди знов:
Є віра, надія й любов.

2. Коли твоє серце заниє порою,
І прийдуть сумні та безрадісні дні,
Душа не почує ні слова покою, —
Ніхто їй не скаже: іди, відпочни!
Згадай, що зогріє і душу і кров, —
Це віра, надія й любов.

3. Коли тебе стріне в життю якась втрата,
Не плач безутішно, в тугу не впадай;
Знай уділ такий є від Бога мій брате:
Призначення це неземного суда!
Тоді твою душу утішить лиш знов, —
Це віра надія й любов.

4. Забракне терпіння, ослабнуть всі сили,
І буде тонуть у сумнівах душа, —
Одну ціль у серці храни до могили,
Бо й в тяжких стражданнях нам любе
життя.
Найбільше нам щастя у тому лежить:
Надіятись, вірить, любить!
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Гора Сіон  (264)

1. Гора Сіон — гора святая,
Престол там Господа стоїть.
Туди всім серцем моїм лину,
Де Сонце вічнеє горить.

2. Де бур нема; то край спокою,
Де радості лунає спів,
Де все в красі, у сяйві щастя,
Де вже нема похмурих днів.

3. У славі там Господь сіяє
Поміж відкуплених Своїх;
Він сльози їх утер навіки,
І втішив вічним щастям їх.

4. Хваління ллється з уст спасенних,
Там співи радості звучать, —
Земна ніяка людська мова
Не може слів тих передать.

5. О, скоро, скоро я там буду
З Христом на тій горі святій:
Він спас мене Своєю кров’ю,
Мій Відкупитель — Пастир мій.
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За днями  (185)

1. За днями линуть дні,
Все ближче край!
І думка все моя —
Все ближче край!
Вже скоро буду я
У рідній стороні.
Все ближче рідний край,
Все ближче край!

2. Минають мої дні,
Все ближче край!
До Господа я йду,
Все ближче край!
Там чуть святих пісні,
І я туди прийду,
Все ближче рідний край,
Все ближче край!

3. Скінчу я шлях земний,
Все ближче край!
І горе все скінчу,
Все ближче край!
Від суму і плачу
Піду я в край святий;
Все ближче рідний край,
Все ближче край!

84



ПСАЛМОСПІВИ244

Несем ми тіло на спокій (191)

1. Несем ми тіло на спокій,
Схоронимо його в землі;
Бог всіх на смерть приговорив,
У гріх упавших осудив...

2. О, браття й сестри, всі туди
В свій час ми маєм відійти;
Турботам всім прийде кінець, —
Покличе в вічність нас Творець...

3. Як скоро день за днем летить!...
Життя, мов хвиля, пробіжить, —
Чи близько чи далеко час...
Що в вічності чекає нас?

4. Бог відграничив тут наш вік,
Де смертний кожний чоловік...
Христос смерть смертю подолав,
Життя нам вічне дарував.
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Чи зустрінемось?  (190)

1. Чи зустрінемось з тобою,
Де святі усі живуть,
Де спокійною рікою
Води чистії течуть?

Приспів:
Так, зустрінемось з тобою
Над світлою, чудовою рікою,
Там усі з достойною хвалою
Ісусові будем служить.

2. Поміж нами і рікою
Смертна пропасть ще була, —
Божий Син ціною крові
Путь спасіння нам проклав.

3. Там над світлою рікою
Ми Христа побачим всі, —
Залунає спів хвалою
В вічній радості — красі.
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В часи тривог

1. В часи тривог, зневіри і сумнівів
Не бачу світла в світі я ніде,
Душа болить і бореться в сумнівах,
Спішу, Христе, в молитві до Тебе.

Приспів:
Щасливий я, що Друга в світі маю,
Щасливий я — Він завжди при мені,
Живу я з Ним і в Ньому пробуваю,
Щасливий я — Він при мені всі дні.

2. Ти образ дивний, лагідний, смиренний,
Ісусе, Ти живи в мені всі дні,
І будь в моєму серці Ти щоденно,
Впасти не дай під тягарем мені.

3. Куди піду в тривозі я сердечній,
І хто протягне руку до мене,
Лиш Ти один, в любові безконечній
Мене простив, прийнявши до Себе.

4. Мені порою тяжко так буває,
Здається, вже сам Бог лишив мене,
Тоді в душі слова Твої лунають:
«Я не покину, я люблю Тебе».
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О любов про тебе я співаю

1. О любов про тебе я співаю,
Сповіщаю скрізь святую вість,
Як до нас прийшов Спаситель з неба,
Щастя і спокій грішникам приніс.

Приспів:
Його любов чудовая,
Його любов є дивная,
Він полюбив мене,
На хрест віддав Себе —
Його любов є вічная.

2. О любов, об’явлена в Ісусі.
З того часу, як Він в світі жив.
Він всім грішним нам Господь Спаситель
На хресті спасіння Він звершив.

3. О любов, бальзам на рани серця,
Щит душі від болі в світі цім.
О пануй цілком моїм ти серцем,
Направляй мене в небесний дім.
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Як до струменя ланя

1. Як до струменя ланя,
Так душа моя, Боже,
Лиш до Тебе, мій Боже,
Все летить та летить.
Лиш до Тебе, Чудовий,
Пориваються очі
І в південь і в півночі
Все сльоза з них біжить.

2. Ти над морем мешкаєш,
Над землею пануєш,
Ти є Цар і Спаситель,
Наш Господь і Ісус.
Я до Тебе бажаю,
Як бджола  до лілії,
Як до струмені ланя,
Так до Тебе і я.

3. Де весілля безмірне,
Де невір’я негідне,
Там не має утіхи
Для душі без Христа.
Тільки там лиш знайду я
Собі щастя безмірне,
Де панує братерство
І свята чистота.
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Вчуй Спасителю ридання

1. Вчуй, Спасителю, ридання;
Бачиш журно і гірко жить.
Дай забути нарікання,
Поможи Тебе любить.

2. Бачиш, слабнуть мої крила,
Розстелився скрізь туман.
Обірвалась моя сила,
Віє вітер, ураган.

3. Дай щоб стихло гучне море,
І щоб вітер перестав,
Щоб всміхнулись в небі зорі,
Щоб Тебе я прославляв,

4. Вчуй, Спасителю, благання
Поможи Тебе любить.
Зміни в пісню всі ридання,
Дай для Тебе тільки жить.
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Глибше у любві Ісуса

1. Глибше, глибше у любві Ісуса
Хочу йти щодня,
В мудру школу хочу йти, ще більше
Знати про Христа.

Приспів:
О глибше я молюсь,
Щодня я більш учусь,
І більш мудрію в Нім,
В Його слові дорогім.

2. Глибше о провадь мене, мій  Боже,
Глибше з кожним днем.
Докіль криється життя в Ісусі,
Щоб Він був всім все.

3. Глибше, глибше через тяжкі проби
Поможи іти.
Вкоренитись у любві, щоб міг я
Жити в вірності.

4. Глибше, вище кожний день в Ісусі
З ним борьба пройде,
Щоб я міг зло й гріхи побіждати,
Вірним буть на все.
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О Боже мій

1. О Боже мій, хочу щодня
В житті моїм буть вірним я,
Для тебе лиш одного жить,
І повсяк час Тобі служить.

Приспів:
Тут на землі і в небесах
Прославлю я Тебе в піснях,
За доброту і за життя,
Яке в Тобі вже маю я.

2. О Боже мій, допоможи
Благу цю вість усім нести,
І сповістить всім про Христа,
Який дає усім життя.

3. О Боже мій, дай Ти мені
Шляхом вузьким певніш іти,
Нещасним всім допомогти,
Щастя в Тобі лиш віднайти.
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Ти знаєш, Боже

1. Ти знаєш, Боже, мої бажання.
Молитву чуєш ти мою,
Ти знаєш серця мого страждання,
Коли я гіркі сльози ллю.

2. Ти знаєш, Боже, що я бажаю
Не слави, скарбів на землі,
Я щирим серцем Тебе кохаю
З моїх весняних юних літ.

3. Сумує серце моє порою,
В устах моїх немає слів
І я самотній скорблю душею,
Змовкає мій веселий спів.

4. Ніхто не знає усім байдуже,
Куди душею лину я.
І хто спитає, і хто потішить,
Коли сумна душа моя.

5. Але я далі йду за Тобою,
Хай вітер стогне, буревій,
Нехай сердито шумить порою
Я не боюсь, бо Ти Бог мій.

6. Цей світ чужий вже мені зробився,
О Боже, Ти зі мною будь,
Бо слабнуть сили і я втомився,
А ще далека моя путь.
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Тобі, добрий Боже

1. Тобі, добрий Боже, співати бажаю
Рожевого ранку подячний псалом.
Як очі мої після сну відкриваю,
Оточений ласкою неба кругом.

2. Чудово всміхається вранішнє сонце,
Привіт променистий на землю нам шле.
Широко відкрилось нам серця віконце
Й чекає, що ласка Господня пошле,

3. Мелодія груди мої наповняє,
В щасливі хвилини в союзі з Творцем,
На струнах сердечних акорди лунають,
Хвалою бринять перед Божим лицем.

4. У серці моєму все спів не змовкає,
За всяких обставин лунають пісні,
Зневіру вони до душі не впускають,
Минає весь день, як у мрійному сні.

5. Та струни душі виграють серед ночі
Чудову гармонію слави й хвали,
І хоч закриваються зморені очі,
Душа моя лине до Тебе й тоді.
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Скільки душ бажає

1. Скільки душ бажає в світі
Мир душі своїй знайти?
Та ніхто їм не розкаже
Про Христа кому б піти?

Приспів:
Друже, брате, йдем з тобою
Про Христа їм сповістить.
Даймо приклад їм собою,
Вір з Христом ми побідим.

2. Дуже, дуже ми виновні,
Як ліниві слуги.
Де в нас те життя духовне?
Все байдуже навкруги.

3. Ми повинні неустанно
Завжди духом пломеніть,
Буть в молитві постоянно,
Завжди Богові служить.
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Шляхом вузеньким

1. Шляхом вузеньким я йду,
Ісус мене веде,
В країну милу, дорогу
Мене Він приведе.

Приспів:
Іду, іду в чудовий вічний край,
Іду, іду туди, де Божий рай!

2. Я в тяжкий час Йому молюсь, —
В біді хоронить Він.
Коли я падаю без сил
Мене провадить Він.

3. Чудові співи в тім краю
Лунають вічно там.
О, що за радість там в раю
Спасенним буде нам!
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О віра сильна ти

1. О віра, віра, сильна ти,
Знівечиш ворогів,
Свята і непорочна ти,
Могутня на весь світ.

2. Ти задаволена усім
В надії на Творця,
Підчас скорбот і болещів,
Ти линеш до Отця.

3. О віра, побідивша світ,
Світильник ти у тьмі,
Піддержуєш Ти руки всім
В життєвій боротьбі.

4. О Боже, дай же і мені,
Цю віру Сам всели,
Щоб завжди пробував в Тобі,
За руку Сам веди.
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Скільки душ є

1. Скільки душ є в цьому світі,
За котрих Спас умирав?
Він святую кров Завіта
На Голгофі проливав,

2. Люди грішні, йдіть до Спаса.
В Нім надія і життя.
В Нім вся радість, поміч наша,
Він веде нас в небеса!

3. Наверніться, усі люди,
До Спасителя Христа!
Він задарма всім прощає
І дає вічне життя.

4. О, прийдіть, Спас закликає,
Він лагідно просить нас.
Бо час прийде, що Він скаже:
«Відійдіть, не знаю вас».
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Великая школа

1. Великая школа в цім світі існує.
Давно для людей її Бог збудував.
Хоч ворог так часто ту школу руйнує,
Та завжди Господь Бог той дім поправляв.

Приспів:
Мій брате, спіши до Господньої школи,
До серця науку святую приймай,
Тоді лиш настане кінець тій недолі,
Повернеться радість, і щастя, і рай.

2. В тій школі є милий та славний учитель,
Так любо навчає як в світі цім жить,
То вічний, єдиний Ісус, наш Спаситель,
Прийшов Він, щоб людям всім очі відкрить.

3. В тій школі єднота та згода панує,
Любов в ній палає, нема їй кінця.
А зло та неправду, ненависть руйнує,
Змягчає стальні, зачерствілі серця.

4. І знатних й незнатних в цю школу приймають,
Хто тільки низеньким при вході зробивсь
Таланти та здібності вмить наділяють,
Корисним для Бога там всякий родивсь.
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Вже сповнився час

1. Вже сповнився час
Покайтеся люди!
Покайтесь, покайтесь
Лишіте цей світ.

 Спаситель всіх кличе: 
«Прийдіть до мене,
Прийдіть, прийдіть, прийдіть до мене!»

Я прийму вас,  [3 р.]
Я прийму вас   [4 р.]
 Докіль Спаситель ще кличе нас 
Підемо всі, підемо всі.
Підемо всі до Нього.

2. Вже сповнився час
Тривожна хвилина,
День Божого суду
Вже скоро прийде,

 О, грішні покайтесь! 
Скоріше прийдіть!
Прийдіть, прийдіть усі до Мене.
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Сину, серце Мені дай

1. Сину, серце Мені дай,
На чужині не блукай,
Серце стомлене рида
І давно воно страда.

Приспів:
Сину, серце мені дай!  [3 р.]

2. Утомився ти блудить,
Де знайдеш Ти відпочить?
Так іди, вертайсь скоріш!
Нащо ж вік губити свій.

3. Буде радісно тобі,
Коли встоїш в боротьбі.
Коли прийдеш до мене,
Виглядаю Я тебе.

 4. Хто був ворогом твоїм,
Того довго ти кохав.
Я усе тобі віддав
Ти ж любить Мене не став.

5. Сину, серце мені дай.
Неподільно, все цілком.
Розставайся жить з гріхом,
На чужині не блукай!
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Ти покинув Отця

1. Ти покинув Отця, в грішний світ пішов,
Тільки щастя ти в нім не знайшов.
Слухай голос ласкавий зове тебе:
Блудний сину, додому вернись!

Приспів:
О вернись (о вернись)!
В Отчий дім (в Отчий дім)!
Гинеш Ти в краю чужім
Слухай ніжний клич Отця
О вернись, сину мій, вернись!

2. О як страшно у світі без Бога жить,
Ворог хоче тебе погубить.
Тільки захист безпечний дасть Отчий дім,
Блудний сину, додому вернись!

3. Пригадай як приємно, як гарно жить
В Отчім домі де спокій царить.
О чому ти ще й досі в землі чужій?
Блудний сину, додому вернись!
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Радість спасіння

1. Радість спасіння Христос нам приніс
 Хвала Йому! 
Виконав все, що звіщав колись
В слові Своїм пророчому.

Приспів:
Радість спасіння  [3 р.]
Христос нам всім приніс.

2. Любов великую Спас доказав
 Нам на хресті 
І нас з Отцем Він Своїм поєднав,
Маєм ми радість в Христі.

3. Грішним Спаситель життя дарував
 В Своїй крові 
І від гріхів їх серця оправдав,
І радість вірних жде в славі.
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Душе моя

1. Душе моя (Душе моя)
Втішайся в Бозі!  [3 р.]
Веселим співом заливайсь;
Хоч сумно так на цій дорозі
Туди угору підіймайсь,
Туди угору підіймайсь!

2. Забудь земне життя сумнеє,
Воно пройде мов ніч, мов тінь.
Засяє сонце золотеє,
Мине журба тяжких годин.
Радій, душе, вже близько беріг
Ріку лиш тільки перейти.
Нема журби там, ні турботи
Стремись, душе, туди ввійти.

3. Душе моя! (Душе моя)
Втішайся в Бозі  [3 р.]
І будь лиш власністю Його,
Тобі в журбі Він допоможе,
Введе до Царства, до Царства,

         до Царства,
Введе до Царства Свойого.
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Тихий час

1. Тихий час вечірний
Праці день погас.
Боже вічний, вірний,
О, почуй Ти нас.
Ми до Тебе знову
Стомлені прийшли,
Щоб зміцнив нас словом,
Дух Святий пролив,

2. Все Тобі відомо
В нашому житті,
Серця біль і втому
Ми несем Тобі.
Руки простягаєм
В цей вечірній час:
Силу дай, благаєм, —
О почуй Ти нас!

3. Дай, наш Спасе любий,
Благодать серцям,
Тим хто скаже слово,
Слухачам, співцям.
Наших душ бажання,
Боже, освяти,
Бо до днів останніх
Поміч тільки Ти.
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Повний благості

1. Повний благості, щастя й радості,
Благодатний цей день Різдва,
Світ в гріхах томився,
Спас нам народився,
Віруючим всім день торжества.

2. Повний благості, щастя й радості
Благодатний цей день Різдва!
Ангели небесні і пісні чудесні
Сповіщають нам день торжества.

3. Повний благості, щастя й радості
Благодатний цей день Різдва!
Щоб спаслась людина,
Бог послав нам Сина
Радуйтесь, настав день торжества!
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Боже вічний

1. Боже вічний всемогутній,
Всесвіт у твоїх руках.
Світом нашим Ти керуєш
І зірками в небесах.

Приспів:
Нам незнаний рік майбутній,
Але все в руках Твоїх
Поможи нам, Всемогутній,
Жить з Тобою кожну мить.

2. Тисячі років у Тебе
Мов та мить, мов день один,
Ти володар землі й неба,
Вічності, років, годин.

3. Наші дні перед Тобою
Наче спалахи зірниць.
Дай, шоб з вірою живою
Всі для Тебе їх прожить.

4. Рік цей, Боже, перед нами,
Але що Він принесе,
Тож Твоїми хай слідами
Нас рука Твоя веде.
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Дні минають швидко

1. Дні минають швидко, мов на крилах,
З днями відлетить життя,
І свої розправивши вітрила,
Відлетить у майбуття.
Поки угорі синіє небо,
Квітнуть молоді літа,
Часу марно гаяти не треба,
Вічність часу не верта.

2. Обіб’ють дощі зів’яле листя,
Відсумують журавлі,
Відлунає пісня урочиста,
Змовкне у вечірній млі.
Не марнуй же, юність дні найкращі,
Бо серед життєвих втрат,
Втрата часу сама є найтяжча,
Час — це найдорожчий скарб.

3. В нім життя міцний дарунок неба
Прийде і тодішній час.
Часу марно гаяти не треба,
Вічність часу не верта.
А літа летять немов на крилах,
З ними відлетить життя.
Юність, направляй свої вітрила
У щасливе майбуття!
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Тихая ніч

1. Тихая ніч, дивная ніч,
Все дріма, лиш не спить,
Благовіє подружжя святе
Дивного Сина послав Бог Отець.
Радістю серце горить!

2. Тихая ніч, дивная ніч,
голос з неба звістив:
Тіштеся, нині Христос народивсь.
Мир і спасіння для всіх Він приніс
Світло святе нам явив!

3. Тихая ніч, дивная ніч,
небо нам Бог відкрив,
Хай же відкриються наші серця
І прославляють Його всі уста,
Він нам Спасителя дав.
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О зійшла Правда

1. О зійшла, зійшла Правда на землю
Та й пробувала поміж людьми,
Все розказала, що треба людям
Як треба жити як Бог велить.

Приспів:
Де ж тая Правда, звідки з’явилась,
Де ж Вона нині на світі є?
Там в Вифлеємі в яслах родилась,
А тепер в вірних серця живе.

2. І дух святої Правди із неба
Нині шукає в серцях ясел,
Де б поселитись, щоби родити
Овочі Правди в серцях людей.

3. І в кому знайде місце для себе,
Там запанує радість свята.
Тим Він дарує місце на небі,
Ще й помагає нести хреста.

4. Христос є світло, Христос є Правда,
Христос є радість життя для нас.
О якби люди з усього світу
Прийшли до Нього, Він би їх спас.
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Там над Вифлиємом

1. Там над Вифлиємом зірка сіяла,
Там діва Марія Сина родила,
В пеленках сповила, в яслах положила
Це на світ родився Спаситель миру.

2. Він на світ родився чоловіком,
Був перший вітаний ангельським військом,
Ангели співають, пастухи вітають,
А три царі із Персії у Вертеп спішать.

3. З’явилась над ними Божа скинія,
В яслах на соломі маленьке дитя.
Йосип і Марія над ним все стоять,
Руки простягає маленьке дитя.

4. Йосипові ангел у сні з’явився,
Щоби з дитям маленьким Він удалився.
Узяв Йосип Сина і матір його
Утікав в Єгипет від царя злого.
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5. А Ірод — цар злобний дуже засмутивсь,
Що Ісус, Син Божий на світ народивсь.
Військо розсилає у ту країну
І сказав убити малу дитину.

6. Сказав Ірод війську шукати Христа,
До двох літ рубати маленьких дітей.
Чотирнадцять тисяч маленьких діток
Було в Вифлеємі вбито в той час.

7. Глянь, о Божий Сину, на дітей Своїх,
Ти Спаситель миру, Цар неба й землі.
Зішли нам із неба дар Свій превеликий
Будем Тебе славить на віки віків.
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Тобі в цей вечір

1. Тобі в цей вечір, Боже мій,
Я дякую за ласку дня.
Дозволь аби ця темна ніч
Мені в спокої перейшла.

2. Задля заслуг Христа прости
Всю мою нинішню вину,
З братами в згоді і з людьми
Нехай цю нічку відпічну.

3. А якби спати я не міг
Подай думки мені святі,
Щоби убогої душі
Не нарушали сни лихі.

4. Спочинок мій благослови,
Солодким сном мене приспи
І для труда й добра братів
Уранці знов мене збуди.

5. Прославте Бога, браття всі,
І всі створіння на землі,
І ти, Вселенна Божа вся,
Прослав Господнеє ім’я.
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Таким як є, до Тебе йду

1. Таким як є, до Тебе йду,
Твій поклик з радістю прийму,
В святую кров із вірою,
До Тебе Боже йду .... іду.

2. Таким як є, не міг я ждать,
Щоб хто мене міг оправдать,
Твою пізнавши благодать,
До Тебе Боже йду .... іду.

3. Таким як є, для всіх чужий,
Стомивсь в дорозі я земній,
В недолі кликав я своїй,
До Тебе Боже йду .... іду.

4. Таким як є, побачив я,
Безмірна є любов Твоя,
Отець Ти мій, моя сім’я,
До Тебе Боже йду .... іду.

5. Таким як є, шляхом вузьким,
Тобою пройденим, прямим,
Щоб був на віки я Твоїм,
До Тебе Боже йду .... іду.
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У Кані весілля

1. У Кані весілля,
Христос там гостем був,
Там чудо перше сотворив
І шлюб благословив.

Приспів:
О Спасе пресвятий,
Ти — джерело любві,
До наших молодих зійди
І їх благослови.

2. І в доброті Своїй
Сам щастя подавай,
Нехай вони славлять Тебе
Цілим життям своїм.

3. Ми просимо Тебе,
Небесного Творця,
Щоб їх життя в одно з’єднав
На ціле їх життя.
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Почуй мене, Боже

1. Почуй мене, Боже, коли я сумую,
Коли моє серце втомилось страждать,
Почуй, бо тягар мій лежить за спиною,
Уста пломеніють, не можуть мовчать.

2. Почуй мене, Боже, бо слабну порою
Йдучи проти вітру вночі і в пургу,
Почуй бо я часто болію душею
Втомився я, Боже, нема сили йти.

3. Бо мене гнітить цей тягар превеликий
Тягар гріха гризе душу мою
Молюся я щиро, сердечно до Тебе,
О Боже, почуй Ти молитву мою.

4. Дай відповідь я вже знесилений, прошу
Зніми біль, дай радість для серця мого
Гнітючий тягар, що лежить за спиною
Ти Сам забери і зніми біль його.
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Ісус з Назарету

1. Ісус з Назарету на хресті прибитий
Покривало крові покрило лице,
Лице його миле, святе і небесне,
Вінка із тернини Йому надягли.

Приспів:
Ілі, Ілі Лама Савафані
Взивав наш Учитель небесний, Ісус
Наш милий Спаситель нас так полюбив
І скрикнувши сильно Він духа віддав.

2. Вдягли в багряницю, подали тростину
Стали на коліна і били Його
Радій, цар Юдейський, вони всі кричали,
Одежу ділили, сміялись над Ним.

3. Земля потряслася і сотник побачив,
Злякавшись, промовив, що справді то був
Месія, Син Божий, так тяжко страдавший,
Що грішникам двері до раю відкрив.
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Отця я покинув

1. Отця я покинув із дому пішов,
Щоб щастя шукати без Бога
Та щастя у світі ніде не знайшов
Лиш в серці настала тривога.

2. Блукав я в далекій чужій стороні
І сонце сховалось від мене.
Небесний Отець не забув про мене
З висока дивився на мене.

3. І Бога не знав я на світі цілком
У похотях світу кохався
Обтяжений був я тяжким гріхом
До свого Отця не вертався.

4. Почув я Спасителя голос в тиші,
Прийди до мене, не вагайся
Я радість зішлю для твоєї душі
Чим скорше додому вертайся.
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5. І щастя і радість для тебе придбав,
А ти у гріхах погибаєш,
Я тяжко за гріх твій за тебе страждав,
А ти на чужині блукаєш.

6. І став я, заплакав, у тугу упав,
Додому вертатись рішився
Прийми мене, Отче, за свою слугу
Я тяжко без Тебе томився.

7. Тепер я співаю про Спаса любов,
Любов Його гріх мій простила.
За мене пролив Він пречистую кров,
А кров Його гріх мій обмила.
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Я співаю весь час

1. Я співаю весь час про одне,
Те, що завжди втішає мене;
Про Спасителя світу — Христа
Повсякденно співають уста,
Бо Він кров за мене пролив
І з душі мені гріх тяжкий змив
Він помер лиш тому, щоб я жив,
І до смерті мене полюбив.

2. Ось чому я тепер по всі дні
Виявляю бажання мої;
Щоби нести я міг кожен день
Йому щирих мільйони пісень.
Це тому, що Він чудо зробив,
Я був мертвий, а Він воскресив,
І в розбитеє серце моє
Дух любові і ласки вселив.

3. О Ісус, найсолодше ім’я,
Найдорожче, і впевнений я:
Більш такого ніхто не знайде
На землі і під небом ніде.
Ось чому про одне всім кажу
І ім’ям тим «Ісус» дорожу,
І бажаю всім серцем моїм
В цім житті повсякчас бути з Ним.
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Вірний Спасителю мій

1. Вірний Спасителю мій,
Ти є найкращий мій друг,
Я все Тобі віддаю
Серце, любов, і красу.

2. В світі далеко я був,
В гріхах, неправді я жив,
Ти ж мене, Боже, любив,
Кров’ю гріхи всі обмив.

3. Пісню про ласку Твою
В серце моє Ти всели,
Дай сили хрест свій нести,
Вірним Тобі буть завжди.
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Чи ти був на Голгофі?

1. Чи ти був на Голгофі, чи бачив хреста,
На якому Син Божий вмирав?
То за наші гріхи Він життям Сам платив,
Щоб життя вічне ти і я мав.

Приспів:
Поможи, Боже мій, зрозуміти любов,
Що за нас показав на хресті,
Лиш тоді зможу я за Тобою іти
Серед бурь і страждань на землі.

2. Бог давно кличе всіх, щоб до Нього прийшли,
А ти й досі ще в світі живеш.
Чим ти платиш Йому за страждання і смерть
За пролитую кров, що даєш?

3. Не забуду ніколи страждань я Христа,
Як між небом й землею вмирав.
Він людину з Творцем назавжди примирив,
Щоб хто прийме Його вічно жив.
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Забудь, що брат

1. Забудь, що брат тебе образив,
Покрий любов’ю  в простоті,
Прощення не в словах показуй,
А ділом братові прости.

Приспів:
Хто не в мирі сьогодні — миріться,
В новий день тільки спокій несіть,
Ради Бога в душі не томіться
Один одному щиро простіть.

2. З Тобою вийшов на дорогу
І той хто вчора гріх творив,
Сьогодні він прощений Богом,
А ти йому не все простив.

3. Ніколи гнівом не палайте,
Любов для всіх нехай горить,
І другу й ворогу прощайте
І вас Господь благословить.
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Хочу я з Тобою жить

1. Хочу я з Тобою жить,
Спасе Ти мій дорогий,
Хочу лиш Тобі служить
Кожний день земний.
Миру без Тебе нема,
Щастя без Тебе нема,
Світло лиш в Тобі сія,
Вічність Ти моя.

2. У неволі я, в гріхах,
Ти ж мене з гріха звільнив,
Мертвим був, а Ти мене
З мертвих воскресив.
Серцем де склонюся я,
Де спічне душа моя,
Лиш на грудях є Твоїх
Спокій для святих.
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3. На Голгофі Ти страждав,
Кров Свою за нас пролив.
В муках Ти тяжких вмирав,
Світ цей полюбив.
Хочу, Господи, як Ти
Хрест нести аж до мети,
Твердо знаю й вірю я —
Путь в Тобі моя.

4. Розказать хто може,
Ще про Тебе, любов моя,
Возвіщать, святе вселять
В душу всю мою.
Хочу лиш в Тобі я жить,
Хочу лиш Тобі служить
Ти Христос, і вірю я —
Будущність моя.
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Що провину може змить?

1. Що провину може змить?
Тільки кров Христа Ісуса.
Що мене знов оживить?
О ніщо, лиш кров Ісуса.

Приспів:
О тільки кров Христа
І сильна і свята:
Сильніша всіх морів,
Тільки кров Христа Ісуса.

2. Що окрилює мій дух?
О ніщо, лиш кров Ісуса.
Ні добро моїх заслуг,
О ніщо, лиш кров Ісуса.

3. Щоб очиститись дивлюсь
Лиш на кров Христа Ісуса;
Визволяюсь від спокус,
Тільки через кров Ісуса.

4. Заспокоєння дає
Тільки кров Христа Ісуса.
Мир і радість настає
Тільки через кров Ісуса.
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Серед темряви нічної

1. Серед темряви нічної чути крик
 Дайте світло. 
Люди гинуть і настав останній час
 Дайте світло. 
Приспів:
 Світло ми спасіння понесем, 
 Хай воно у тьмі горить, 
 Шлях освічує в небесний дім, 
 Де любов і мир царить. 

2. Всюди в світі чути македонський крик
 Дайте світло. 
Хто почув цей крик нехай скоріш спішить
 Дайте світло. 

3. В наші дні також жахлива темнота
 Дайте світло. 
Мільйони грішних гинуть без Христа
 Дайте світло. 

4. Ви для світу Світло так Христос сказав
 Дайте світло. 
Він в темряві нам світити повелів
 Дайте світло. 
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Друже, в неділю

1. Друже, в неділю всі турботи кинь,
Іди в Божий храм,
Як постраждав за тебе Божий Син
Ти узнаєш там.
Серцю радості спасіння
Без Ісуса не знайти,
Він один є шлях надійний
До щасливої мети.

2. Щастя це велике щастя,
Бути вільним без гріха і зла.
Щастя це велике щастя
Бути вільним від зла.
У крові святій обмившись
Завжди прославлять Христа.
У крові святій обмившись
Прославлять Христа.

3. Скоро, скоро час настане
Як бажаю вже дожити я,
Щоб з душі тягар останній скинуть
Біля ніг Христа.
Щоб не затьмила зір марнота
Погляд спрямовуй лиш на Христа.
Спокій душі, спокій святий, спокій святий,
Спокій святий всім, всім Христос дає.
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Ніжно Вас кличе Христос

1. Ніжно Вас кличе Христос в рідний дім,
Кличе тепер, кличе тепер.
Хоче спасіння Він дати усім,
Хто ще в гріхах не помер.
Приспів:
 Кличе тепер, 
 Кличе ніжно Христос тепер, 
Спас тебе кличе,
О друже до Нього іди,
Спас тебе кличе,
О друже, о друже до Нього іди.

2. Хоче Спаситель,
     щоб всі ви до Нього прийшли

В славу небес, в славу небес,
Прагне, щоб радість в Нім вічну знайшли
В Бозі, Творцеві чудес.

3. Грішнику, Спас тебе так довго жде
В домі Отця, в Домі Отця,
Спокій душа твоя в Ньому знайде
В вічному Царстві Творця.

4. Друже, до Бога сьогодні прийди
Поки ще час, поки ще час,
В Царство спасення скоріше ввійди,
Поки ще день не погас.
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Як любо буває на серці

1. Як любо буває на серці,
Коли чую радість братів,
Коли бачу спільність братерську,
І злучений радісний спів.

2. Коли мій Спаситель любимий
Прийшов, загостив поміж нас,
Злучив всіх в союз нерушимий,
Він радість вказав у цей час.

3. Чудова любов та Христова,
Не згасне ніколи вона,
Дає нам пізнати, що знову
Прийде, чудна вічна весна.

4. Що після зими ураганів,
Котрі в тому світі нас б’ють,
Христос — наше сонце настане,
Скінчиться тернистий наш путь.

5. О Спасе, не в силі, не в змозі,
Віддати Тобі за любов,
Дай встояти нам на дорозі,
Котрою Ти Сам перейшов.
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Любий мій

1. Любий мій, душі Спаситель
Хочу за Тобою йти,
Будь при мені, мій Хранитель,
Щоб я міг на віки жить.

Приспів:
Лиш Тобі я довіряю,
Все Тобі я віддаю,
Твоїм словом я втішаюсь,
Славлю за любов Твою.

2. Грізні хвилі наступають,
Тяжко до кінця дійти,
Але я Тебе благаю,
Боже мій, допоможи.

3. Бо не маю більш нікого,
Щоби міг допомогти,
Скрізь багато тільки злого,
Але поміч наша Ти.

4. Ти Господь, любов і спокій,
В Тебе вічне є життя,
Дай служити Тобі докіль,
Візьмеш з земного путі.
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Від гріха я спасен

1. Від гріха я спасен,
В Божий мир я введен.
Серцем вірую в Христа Ісуса.
Він спокій мені дав,
Всі гріхи з душі зняв.
В Сина Божого вірую я.

Приспів:
Вірю я, вірю я,
Серцем вірую в Христа Ісуса.
Вірю я, вірю я,
В Сина Божого вірю я.

2. Він мене оправдав,
Вірою я прийняв.
Серцем вірую в Христа Ісуса,
Він в великій любві
Хоронитель душі.
В Сина Божого вірую я.

3. Я в Нім радість знайшов,
Як до Нього прийшов.
Серцем вірую в Христа Ісуса.
Буду Його хвалить,
Йому вічно служить.
В Сина Божого вірую я.
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Сьогодні рік минає

1. Сьогодні рік минає,
Скінчиться ще один,
Але ми вірно знаєм,
Що вічний Божий Син.

2. Він рік увесь минулий
Нам всюди помагав,
Будив серця заснулі,
В безсиллі підкріпляв.

3. Все на землі минає
Вся слава і краса,
Забудеться, щезає,
Мов ранішна роса.

4. А вічність перед нами
Так близько вже стоїть,
А дні біжать за днями,
А де ж наш, браття, плід.

5. Провадь нас, Боже милий,
Веди в наступні дні,
Зміцни Ти наші сили,
Дай жити лиш в Тобі.

6. Щоб кожний з нас все слухав
Небесний поклик Твій,
Зішли Святого Духа,
В серцях любов зігрій.
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О великий Творець

1. О великий Творець, хто ж такий я Тут є,
Що храниш Ти мене всякий час.
Ні хвилини в життю не забув Ти мене,
Не минув Ти мене хоч би раз.

2. А як трудно в путі, ворог може убить,
І як сил забракне на шляху,
Знаю я, Ти вперед все підеш у ту ж мить,
І піддержиш мене у життю.

3. А як віра моя у знесиллю впаде
І як духом згасаю в борьбі,
То від смерті духовної Ти збережи,
Поспіши Ти на поміч мені.

4. Скільки раз небезпека грозила в путі,
Дух безсильний знемігся, впадав.
Допоміг Ти іти по дорозі вузькій,
Перешкоди усі усував.

5. То ж яку я подяку за це дам Тобі,
За любов, що ж я можу віддать,
За опіку Твою, що даєш Ти мені,
Й посилаєш мені благодать.

6. О прийми же, Творець, дар мізерний Ти мій,
Щоби вічно я славив Тебе,
Щоби серце хвалило Тебе у любві,
Все за те, що Ти любиш мене.
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Ти знаєш шлях

1. Ти знаєш шлях, хоч я його не знаю,
Панує спокій у душі моій;
Чому ж мені тривожитись, боятись,
Коли я певно знаю: Ти — Бог мій!

2. Ти знаєш все: коли і звідки вітер,
Як можна бурю в тишу привести;
Хоч не знайомий шлях, яким іду я,
Та я спокійний — шлях мій знаєш Ти.

3. Ти знаєш шлях, майбутнє все Ти знаєш,
Ти план давно приготував мені;
Сердечно я хвалю Тебе і славлю
За ласку, за турботи всі Твоі!
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За все Тобі я дякую

1. За все Тобі я дякую,
Спасителю Ти мій,
За Духа, що з ознакою
Ти дав душі моїй.

Приспів:
Я дякую за все,
За те, що спас мене,
За те, що Ти родивсь
І в серці поселивсь.
За те, що Ти страждав,
І на хресті вмирав,
Нехай же назавжди
Лунає спів Тобі.

2. За все Тобі я дякую,
За Твій Голгофский хрест,
За Тебе, там розп’ятого,
За те, що чуєш нас.

3. За все Тобі я дякую,
Надія Ти моя.
В житті я хочу славити
Тобі честь і хвала.
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Минають дні

1. Минають дні, час скоро йде
І не вертається.
Минає і життя моє,
Все забувається.
Приспів:
Доки прийдуть останні дні
Почуй слова життя,
Як ясне світло сяє в тьмі —
 Голгофський хрест Христа. 

2. Вся земська слава — марнота,
Дочасні скарби ті.
Ворог звів світ, забрав життя,
Забрав спокій душі.

3. На тебе все в любві Своїй
Жде терпеливо Бог.
Обмиє в Спасовій крові
Простить Він всякий довг.

4. Він знає всі твої гріхи,
За них життя Він дав.
Серцем увіруй в Нього ти.
Ім’я Його прослав.
Приспів:
Доки прийдуть останні дні,
Прийми слова життя.
Світло спасення сяє в тьмі —
 Голгофський хрест Христа. 
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ПІСНІ  ЗОРІННЯ  ТИСЯЧОЛІТТЯ

Назви  пісень № ст.
А
Агнець Божий 14 18

Б
Благослови душе моя 121 135
Ближче до Тебе 68 75
Бог полюбив 32 37
Бодріться земні перехожі! 76 83
Боже добрий! 45 51
Боже, Ти над світом 101 110
Брате знову нагадай 113 124
Браття, сестри 30 35

В
Весь світ 75 82
Вже Воскресіння 69 76
Вже сходить зоря 63 70
Віддаймо Спасу 21 26
Вітаєм! 8 12
Вперед за Спасом 117 129
Всі люди на землі 10 14
В чудовий спосіб 33 38
В ясний день 129 144
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Назви  пісень № ст.
Г
Гей! Христові 79 86
Господь Бог мій Пастир 120 134
Господь сказав 6 10
Грай, сьома трубо 19 24

Д
Дай, Боже 1 5
Дай світло правди 108 118
Дeнь тріумфу 127 141
Діти! Отець кличе вас 123 137
Для Ісуса 7 11
До Тебе, Боже мій 88 96
До тебе кличу 34 39
Думки про Тебе 89 97
Дух Святий 46 52

З
Завжди мене 11 15
За нас 5 9
Збудись душе! 15 19
З висот небесних 65 72
Зі мною завжди будь 59 66

І
Ісусе! До Тебе іду 106 115
Ісус є моя сила 62 69
Ісус помер 20 25
Ісус Спаситель мій 84 92
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Назви  пісень № ст.
Л
Лише в Спасі 109 120
Люблю звіщати повість 58 64
Люблю хвилину присвятить 57 63

М
Моя надія 86 94
Моя скеля 103 112

Н
Надіє віри 47 53
Над нами сіяє 48 54
На землю прийде пpaвди час 124 138
Нам здалека вже видно 35 40
На святі слова 100 109
На свято Пасхи 70 77
Немов шум той 77 84
Нехай ллються співи 66 73
Не хочу скарбів 4 8
Новина радісна 105 114

О
Обіцяний Спаситель 39 44
О Боже наш 92 101
О, де ж ті женці 98 107
О дивний день 90 98
Ось іде Господь 116 127
Отче любий 43 49
Отче, хочу прославляти 130 145
Очима віри 83 90
О, як радісний час 91 100
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Назви  пісень № ст.
П
Пастир добрий 115 126
Поглянь як добрий Бог 16 21
Подорожній, куди йдеш ти 131 147
Поєднуймо серця 18 23
Пpaгну йти в Христа сліди 122 136
Привітаймо Царя 78 85
Прийдіть до мене 53 59
Присутній Спас 97 106

Р
Радуйся світ 71 78
Розпочався час 94 103

С
Свободу дав Спас 28 33
Своїм словом 73 80
Святу книгу 17 22
Славмо з серця 99 108
Слухай брате 40 45
Слухай! Чуєш Спасів голос 42 47
Спас боротьбу веде 26 31
Спасе все життя моє 81 88
Спасе, Лікарю душі 95 104
Спасе мене веди 72 79
Спасе мій 102 111
Спас з великої любові 93 102
Спасові даю присягу 61 68
Спішу до Тебе 52 58
Спочинку прагну 36 41
Схиляюсь на коліна 54 60
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Назви  пісень № ст.
Т
Твоя книга 114 125
Ти за мене вмирав 107 116
Ти нас навчаєш 2 6
Ти — путь 12 16

У
Угода з Богом 82 89
Укрий своє горе 31 36
Усі скарби земні 27 32
Усі, що знають 24 29

Х
Хай світ іде 74 81
Хвала і честь Спасу 55 61
Хвала Тобі 37 42
Хоч все людство 87 95
Хоче хто хвалить 118 131
Хоч завиває буря 29 34
Христа хай 9 13
Христос прийшов 119 133
Хто за мене кров 13 17
Хто має ціль одну 44 50

Ц
Царю вічний 80 87

Ч
Через хрест 96 105
Чи в Ісуса віриш? 41 46
Чи так чи інакше 60 67
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Назви  пісень № ст.
Щ
Що то за світло 38 43

Я
Я благаю 22 27
Я друга дивного знайшов 64 71
Я завжди до Ісуса 104 113
Я знаю правду 110 121
Я знеможений 3 7
Яке ж бо любе 51 57
Як люба є хвилина ця 111 122
Як люба і радісна 50 56
Як обгорне тебе 85 93
Якою прекрасною вістка ця е 125 139
Як перейдем за заслону 128 142
Як радісно й любо 56 62
Як серцю вашому 23 28
Яку ж бо основу 49 55
Я призву ім’я Ісуса 112 123
Я співаю 67 74
Я чекаю дня близького 126 140
Я чую голос Твій 25 30

I
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ПСАЛМОСПІВИ

Назви  пісень № ст.
Б
Бог є любов 21 173
Боже вічний всемогутній 107 266
Боже, почуй мої моління 12 163
Будем, браття 38 190
Будем розсівати 30 182

В
Великая школа 99 258
Великий Бог! 19 170
Вже сповнився час 100 259
Від гріха я спасен 129 291
Вірний Спасителю мій 119 280
Вірю я в обітниці 27 179
Все віддам я 28 180
Всім серцем 16 167
В часи тривог 87 246
Вчуй Спасителю ридання 90 249

Г
Глибше у любві Ісуса 91 250
Гляньте, браття 17 168
Гора Сіон 83 242
Господь, коли ученикам 72 230

Д
Дай, Боже 56 211
Далеко від земних марнот 60 215
Де згода в сімействі 57 212
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Назви  пісень № ст.
Дні минають швидко 108 267
Дорогії хвилини 47 201
Дорожчим за все 48 202
Друже, в неділю 125 287
Дружно будем працювати 40 192
Душе моя 104 263

З
Забудь, що брат 121 282
За все Тобі я дякую 133 295
За днями линуть дні 84 243
Зарожевів вже слід небес 79 238
Зійдім на Голгофу 66 222
З Ісусом жити радісно 44 197

І
Ідуть подорожні 34 186
Ісус з Назарету 116 276
Ісус Спаситель вмер 76 234

К
Книгу Божу маю я 54 208
Коли горе 26 178
Коли ти, знеможений 82 241
Коли я чую 43 196

Л
Любий мій, душі Спаситель 128 290
Любить нас Христос 24 176
Любо вірити в Ісуса 31 183
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Назви  пісень № ст.
М
Малих Бог любить 53 207
Ми вибрані Богом 25 177
Ми зібрання закінчили 10 161
Милосердний Спасе 6 157
Минають дні 134 296

Н
Народ правди жажде 45 198
На спокійних хвилях 42 194
Неділя — день спочинку 11 162
Не залишу 51 205
Не минай мене 3 154
Несем ми тіло на спокій 85 244
Ніжно Вас кличе Христос 126 288
Ніч яка темна 69 226
Ночі пізня вже година 65 220

О
О Боже мій, хочу щодня 92 251
О, Боже, ти бачиш мене 58 213
О, брате! час 33 185
О великий Творець 131 293
О віра сильна ти 97 256
О, друже, вчуй! 29 181
О зійшла Правда 110 269
О, Ісус! Достоєн Ти 50 204
О любов про тебе я співаю 88 247
О, наш Отець 2 152
О, предвічний 49 203
О, прокиньсь 59 214
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Назви  пісень № ст.
О, смерть! де твоє жало? 80 239
О, Спаситель, благодать 4 155
О, Спаситель, через хвилі 14 165
Ось зібрались знову ми 7 158
Отця я покинув 117 277
Отче Небесний 1 151

П
Пастир все шукає 61 216
Пливе світами пісня 73 231
Повний благості 106 265
Подивись на берег річки 36 188
Почуй мене, Боже 115 275
Предвічний Дух 15 166
Пригадаймо, браття 71 229
Пригадаймо муки 64 219

Р
Радійте, співайте 81 240
Радість спасіння 103 262

С
Серед темряви нічної 124 286
Сину, серце Мені дай 101 260
Скільки душ бажає 95 254
Скільки душ є в цьому світі 98 257
Слухайте вістку святу 75 233
Спасен я! 23 175
Спасителю, будь з нами 5 156
Спасіння вічне 74 232
Страшно бушує житєвеє море 35 187
Сьогодні рік минає 130 292
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Назви  пісень № ст.
Т
Таким як є, до Тебе йду 113 273
Там над Вифлиємом 111 270
Там на хресті 68 225
Ти знаєш, Боже 93 252
Ти знаєш шлях 132 294
Ти покинув Отця 102 261
Тихая ніч 109 268
Тихий час 105 264
Тобі в цей вечір 112 272
Тобі, добрий Боже 94 253
Тобі я служити бажаю 62 217
У
У гробі Він лежав 77 235
У Кані весілля 114 274
Утіху небесную 46 200
Х
Хай буде 9 160
Хочу я з Тобою жить 122 283
Хрест тяжкий 63 218
Христос воскрес! 78 236
Христос Господь 55 209
Хто радість дасть? 39 191
Ч
Чи є місце для Ісуса? 37 189
Чи зможе хто? 22 174
Чи знаєш битву Ісуса? 70 227
Чи зустрінемось? 86 245
Чи ти був на Голгофі? 120 281
Чи тобі все одно? 67 224
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Назви  пісень № ст.
Ш
Шляхом вузеньким я йду 96 255

Щ
Що провину може змить? 123 285

Я
Як до струменя ланя 89 248
Як зір багато 20 172
Як любо буває на серці 127 289
Як олень спрагнений 32 184
Як скоро час 52 206
Як славний наш Господь 18 169
Я не хочу 41 193
Я сиджу у ніг Ісуса 8 159
Я співаю весь час 118 279
Я утомлений 13 164

i I
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