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Пісні
Зоріння Тисячоліття
Збірка Псалмів, Гімнів
та
Духовних Пісень
―Ходіть, заспіваймо Господеві, покликуймо
радісно Скелі Спасіння нашого‖.
“Уста мої радісним голосом
хвалять Тебе”.
Псалом 95: 1; 63: 6
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Цареві царів і Панові панів
ДЛЯ ДОБРА

ЙОГО ПОСВЯЧЕНИХ СВЯТИХ,
КОТРІ ЧЕКАЮТЬ ВСИНОВЛЕННЯ,
-І ДЛЯ“ВСІХ, КОТРІ НА КОЖНОМУ МІСЦІ КЛИЧУТЬ ГОСПОДА”,
ДЛЯ “ДОМУ ВІРИ”,
-І ДЛЯСТОГНУЧОГО СТВОРІННЯ, КОТРЕ МУЧИТЬСЯ ДОСІ ТА
ОЧІКУЄ ВИЯВЛЕННЯ БОЖИХ СИНІВ,

ЦЯ ПРАЦЯ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
————————
Щоб “висвітлити, що то є зарядження таємниці, яка від віків захована
в Бозі”. “Яку Він намножив у нас у всякій премудрості й розважності, об’явивши нам таємницю волі Своєї за Своїм
уподобанням, яке постановив у Самому Собі,
для урядження виповнення часів,
щоб усе об’єднати в Христі,
що на небі, і що на землі”
(Еф. 3: 4, 5, 9; 1: 8-10).
——————–
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О, дай нам, Боже, Духа з виш

1. О, дай нам, Боже, Духа з виш,
Без світла й втіхи не залиш,
Пильнуй нас завжди і веди,
Скеровуй кроки і думки.
2. Нам світло правди засвіти,
Щоб кожний вірно міг іти.
Зрости пошану у серцях,
Щоби до Тебе вів наш шлях.
3. Веди у святості туди,
Де завжди будеш поруч Ти.
Веди шляхом життя в Христі,
Не дай піти на манівці.
4. В молитві й пильності вчи нас
Чекати на властивий час,
І дай відчути нам колись
Твоєї перемоги мить.
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Я чиню так, як Ти навчив

1. Я чиню так, як Ти навчив,
Мій Господи святий,
В покорі голову схилив –
В моєму серці Ти.
2. Бо тіло зламане Твоє –
Мій Хліб з небес святий.
Із чаші п'ю, бо завжди є
В моєму серці Ти.
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3. Коли дивлюсь на хрест терпінь
Голгофської гори,
Агнець Господній, Спасе мій,
В моєму серці Ти.
4. Я пам'ятаю про Твій біль
І про любов завжди,
І доки ще життя в мені –
В моєму серці Ти.
5. Твоєї ласки глибину
Пізнаю до кінця,
Коли в родину неземну
Ввійду нарешті я.
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Серце стомлене й нужденне

1. Серце стомлене й нужденне
З тягарем важким.
Кличе Він: "Прийди до Мене
Й відпочинь".
2. А які Він має знаки,
Щоб я йшов за Ним?
Глянь на рани, що від цвяхів
Є на Нім.
3. А чи має Він корону,
Як царі земні?
Ось дивись, яка корона
Із терні.
4. Як за Ним слідом піду я,
Що буде мені?
Будеш мати горе, смуток
У житті.
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5. Як за Ним ітиму далі,
Що чекає там?
Зникне смуток, перейдеш вже
За Йордан.
6. А чи прийме Він до Себе?
Чи не прожене?
Поки є земля і небо –
Жде тебе.
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Мені про золото не згадуй

1. Мені про золото не згадуй,
Про пиху і красу земні,
Нічого гідного нема тут,
Що втіху дало би мені.
Приспів:

Шукає серце напрям свій:
[:Христос – моя єдина ціль.:]

2. Надії й справи світу згинуть,
Краса зів'яне, як той цвіт;
Найкращі плани у людини,
Якщо земні, то не навік.
3. Ніщо цю Башту не здолає,
Ніколи Царство не мине.
Поразок трон Його не знає,
Його правління неземне.
4. Я тут мандрую, як чужинець,
В розлуці з Тим, Кого люблю.
Надіюсь, що мене Він прийме
У славну сторону Свою.
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Чи ж за мізерний твір такий

1. Чи ж за мізерний твір такий,
Невартісний, як я,
Спаситель любий кров пролив,
Віддав Своє життя?
Приспів:

Вмер Ісус за вас
/За вас/

І вмер Ісус за нас!
/За нас/

О, так! Ісус умер за світ.
Честь Богу вознесіть!
2. Тому, що грішні всі були,
Помер Він на хресті.
Яку ж то милість бачим ми,
Яку любов у цім!
3. Не знала б світла ця земля
Й у темряві жила,
Коли б Помазанець Отця
Не спас з гріха і зла.
4. Не забуваю ні на мить
Про хрест страждань Агнця,
І серце вдячністю горить,
Й від щастя плачу я.
5. Ніколи горе не зітре
Любов, що я дістав.
Ось, Господи, даю себе,
Бо що би я ще дав?
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Маленьким Стадом кличе тих

1. Маленьким Стадом кличе тих,
Кого Він відкупив.
Це ті, кого відкинув світ,
А Бог так полюбив.
2. Цим Стадом Церква є свята.
О первородні всі,
Не засоромте це Ім'я,
Без остраху носіть.
3. Нема багато мудрих тут,
Заможних, видатних,
Бо вибрав Бог, кого весь світ
Вважає за слабких.
4. Ось славний Пастир вже прийшов,
І їх журбі кінець.
У вічнім Царстві славу їм
Одягне, як вінець.
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Господь сказав: "Повернусь знов"

1. Господь сказав: "Повернусь знов", –
І ось Він вже прийшов!
Блаженний час, бо зможем ми
Побачити Його.
Якими легкими тоді
Здаватимуться нам
Весь шлях земний і тягарі,
Коли зійдемось там.
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Приспів:

О любий Господи, настав
Твоєї слави час!
Ми так благаємо: візьми
Додому в небо нас.

2. О любий Господи, живу
Надією щодня,
Що у небесний славний дім
Ввійду нарешті я.
О, як не мріяти мені
Про радість неземну?
О, як не прагнути туди,
Де мир святий знайду?
3. Нехай панує в серці мир,
Тривоги не буде,
Бо кожна мить все ближче нас
До Господа веде.
Не дано знати нам про час,
Що Бог запланував,
Та нумо, гляньмо там, на схід –
Яснішим обрій став!
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Для Ісуса, для Ісуса

1. Для Ісуса, для Ісуса
Все життя своє віддам,
Всі думки, слова і вчинки,
Весь мій час для Нього дам.
Все Ісусу! Все Ісусу!
Весь мій час для Нього дам.
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2. Праця рук моїх для Нього,
Ноги йдуть Його шляхом,
Очі бачать лиш Ісуса,
І вуста хвалять Його.
Все Ісусу! Все Ісусу!
І вуста хвалять Його.
3. З часу, як дивлюсь на Нього,
Інше все – чуже мені.
Завжди є перед очима
Він, розп'ятий на хресті.
Все Ісусу! Все Ісусу!
Тому, Хто був на хресті.
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Хай лине Ісусу хвала

1. Хай лине Ісусу хвала
За те, що спасіння нам дав.
Всі можуть омитись з гріха!
Ісус і мене врятував!
Приспів:

Христос є у силі спасти.
/У силі спасти/

Спасіння Він має для всіх.
/Він має для всіх/

Він Свою кров пролив
І мене в ній омив,
Щоб я став ще білішим, ніж сніг.
2. Нас вивів із темряви Спас
До світла любові Його,
Зробив спадкоємцями нас
Небесного Царства Свого.
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3. О, велич любові Його!
О, ласки Його глибина!
Я хочу навчитись цього
І хочу, щоб Він помагав.
4. Усе, що потрібно мені,
Знайти лиш у Ньому я зміг.
Він в крові безцінній Своїй
Вмиває біліше, ніж сніг.
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Хваліть Ісусове Ім'я!

1. Хваліть Ісусове Ім'я!
Нехай небесний хор
[:Вшанує славного Царя
І Господа всього!:]
2. Насіння вибране, з провин
Вас викупила кров.
[:Хваліть Того, Хто вас звільнив
І Хто Господь всього.:]
3. Ви не забудете повік
Смертельних мук Його.
[:Складіть усе Йому до ніг,
Бо Він Господь всього.:]
4. Хай кожний рід, хай весь народ
На кулі цій земній
[:Могутність визнає Його
Бо Він Господь над всім.:]

11

Всі люди, мешканці землі

1. Всі люди, мешканці землі,
Співайте Господу пісні,
До Нього з радістю ідіть,
Йому із трепетом служіть.
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2. Наш Бог є Господом всього,
І ми творінням є Його.
Своєму Стаду шле Він харч,
Ми – вівці, а Він – Пастир наш.
3. Знімімось духом вище зір,
Ввійдімо радо в Божий двір.
Його Ім'я прославмо там,
Бо є таким властивий стан.
4. Чому? Бо добрим Господь є,
Він милосердний навіки.
Поставив Правду, мов граніт,
І буде так завжди, повік.
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Спас завжди мене провадить

1. Спас завжди мене провадить.
Що потрібно ще мені?
Чи ж я буду сумніватись,
Хто мене веде в житті?
Мир й потіху з неба маю,
Як у вірі я держусь,
[:Що б не сталося – я знаю –
Робить добре все Ісус.:]
2. Спас завжди мене провадить,
Підбадьорює в путі,
Ласку щедро посилає,
Хліб живий дає мені.
А як ноги вже безсилі
І є спраглою душа,
[:То потоки свіжі й милі
Ллються звідти, де Скала.:]
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3. Спас завжди мене провадить.
О, яка любов є в Нім!
На обітницю надіюсь –
Увійти в Отцівський дім.
І коли вже зодягнуся
У безсмертя в небесах,
[:То співати не стомлюся:
– Вів Ісус мене весь шлях!:]
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Хіба ж не воїн я Христа?

1. Хіба ж не воїн я Христа?
Чи ж за Агнцем не йду?
Невже мене здолає страх
І зраджу цю мету?
2. Чи ж спочивати буду я,
Тоді як інші йдуть
До переможного кінця
Крізь боротьби всю лють?
3. Хіба ж немає ворогів
Й не треба йти вперед?
Хіба ж світ другом є мені
І до Отця веде?
4. Щоб царювати в майбутті,
Боротимусь тепер.
Стерплю і труд і біль в житті –
Від Слова сила йде.
5. Коли засяє вже Твій день,
А в ньому всі святі,
То забринить хвала пісень,
Мій Господи, Тобі.
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Чи ж можу я Христу

1. Чи ж можу я Христу
Не віддавати все?
Земну лишаю марноту,
Щоб Він прийняв мене.
2. Я волю віддаю
І жертвую усім.
О любий Спасе мій, молю,
Зроби мене Своїм.
3. О, поселись в мені
І вже не залишай,
Тривожне серденько зігрій
Й любов'ю наповняй.
4. Бажанням є моїм
Пізнати ще Тебе,
А решта втіхи всі земні
Не ваблять вже мене.
5. В Тобі життя моє,
Ти – повнота у всім.
Надіє, Скарбе мій згори,
Ввійди й живи в мені!
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Що ж то є таке значне

1. Що ж то є таке значне,
Що так радує мене?
Що за дар, й Чиє Ім'я
Прославляю радо я?
Це Ісус Христос, мій Спас!
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2. Хто Основою є нам?
Пісню Хто дає вустам?
Хто забрав гріха тягар?
Хто мені дав миру дар?
Це Ісус Христос, мій Спас!
3. Хто є захистом мені?
Хто є втіхою в біді?
Хто підкріплює дух мій
І лікує в серці біль?
Це Ісус Христос, мій Спас!
4. Хто життя мені дає?
Хто кінцем для смерті є?
З Ким я буду в вишині
В світлі й славі неземній?
Це Ісус Христос, мій Спас!
5. Ось що є таке значне,
Що так радує мене!
Віра в Того, Хто помер,
Щоб спасти, й живий тепер.
Це Ісус Христос, мій Спас.
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Як щасливі мудреці

1. Як щасливі мудреці
Бачили зорю вгорі,
І вітали сяйво це,
Що вело їх уперед,
Так, наш Господи, і Ти
Нас до Себе проведи.
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2. Як вони веселі йшли
І вклонитися змогли
Перед Тим, Чиє Ім'я
Небо славило й земля,
Тож спішімо так і ми
Ублагальню віднайти.
3. Як принесли мудреці
Цінні дари в ясла ці,
Так і ми охоче йдім,
Все гріховне залишім.
Наші скарби даймо всі
Для Христа, Царя царів.
4. Наш Спасителю святий,
Нас вузьким шляхом веди,
А коли життя земне
Цілковито промине, –
Нас нарешті забери
Там, де в славі сяєш Ти.
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Збудись і заспівай

1. Збудись і заспівай
Агнця й Мойсея гімн!
О кожне серце, прославляй
Спасителя землі.
2. Мандруючі усі
Вузьким шляхом в Сіон,
Радійте в Божому Агнці,
Він є Царем й Христом!
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3. Вже близько час, коли
Зіллються всі серця
У славній пісні навіки
Мойсея і Агнця.
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Єрусалиме, пробудись!

1. Єрусалиме, пробудись!
Повстань із пороху землі!
В спасіння шати одягнись,
Візьми красу і міць свої!
2. Той порох із очей вже змий,
Котрий обітницю ховав.
Встань, світло це вітай, радій!
"О! Встань!" – Великий Спас сказав.
3. Кайдани смутку геть відкинь
І вільним стати поспіши,
Угору цілим серцем злинь,
І волю Бог дасть назавжди.
4. О діти ласки, у житті
Йдіть незаплямлені гріхом;
Ім'я даремно не беріть
Святого Господа свого.
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Збудись, душе, ставай в ряди

1. Збудись, душе, ставай в ряди,
Співай для Спаса гімн хвали,
Прослав Його в піснях своїх;
Він – милосердний для усіх.
Милосердний, милосердний,
Він – милосердний для усіх.
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2. На мене зглянувся тоді,
Коли я впав і був в біді;
Мене в Своїй любові спас,
Він милосердним є для нас.
Милосердним, милосердним,
Він милосердним є для нас.
3. І хоч численні вороги
Гуртуються до боротьби,
Безпечно Церква йде із Ним,
Із милосердним і міцним.
Милосердним, милосердним,
Із милосердним і міцним.
4. Коли, мов хмара, горе йде,
Коли, як грім, гримить й гуде,
Він поруч мене є тоді,
Він – милосердний в доброті.
Милосердний, милосердний,
Він – милосердний в доброті.
5. І ось прийшов вже Цар землі
Народ додому взяти Свій,
І зазвучить там гімн такий:
– Він – милосердний навіки!
Милосердний, милосердний,
Він – милосердний навіки!
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Збудись, душе моя, зведись

1. Збудись, душе моя, зведись
Й рішучо йди вперед.
Хто з запалом біжить, завжди
[:Корону той бере.:]
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2. Бо стільки маючи свідоцтв,
Все добре бачиш Ти.
Тож всі старі шляхи забудь
[:І цим шляхом іди.:]
3. Це голос Господа Твого,
Що зве тебе згори.
І нагороду Він дає
[:Із власної руки.:]
4. Коли ті царства проминуть
З їх пихою і злом,
Ми нагороду осягнем
[:Із Господом разом.:]
5. О Спасе, так, як Ти навчав,
Так ми почали йти.
Надію маємо міцну
[:В бою перемогти.:]
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Яку ж то ласку злив

1. Яку ж то ласку злив
Отець на людський рід,
Щоб всі бажаючі були
Його дітьми повік.
2. Купив нас Божий Син,
У ласці оправдав,
Щоб спадкоємцями із Ним
Клас Вибраної став.
3. Про справи, що нас ждуть,
Не знаємо всього...
Якщо ж ми бачим Спаса тут,
То будемо Його.
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4. Надія неземна
Крізь горе проведе,
Очистить від гріха вона.
З Христом – усе святе.
5. Приймає нас Отець
І любить, як синів,
Вливає Духа до сердець
Щоб він там завжди жив.
6. Лежати, мов раби,
Не можемо вже, ні!
"О Авва Отче! Нас прийми!"
Й Своїх приймає Він.
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Цінна Біблія Свята!

1. Цінна Біблія Свята!
Слово, котре Господь дав!
О, хвала Йому і честь
За коштовний дар з небес.
2. Ось те світло, котре ллє
Чисте сяєво своє,
Всю яскравість неземну
Крізь густу імлу нічну.
3. Джерело життя у нім,
Що обіцяне землі,
І блаженств рясний потік
Ллється з нього для усіх.
4. В Слові Божім – глибина, –
Не дістатися до дна.
Той, в кого бажання є,
Диво-скарби дістає.
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Блаженні ті зв’язки

1. Блаженні ті зв‘язки,
Що в'яжуть нам серця
Христа любов'ю навіки.
Із неба приязнь ця.
2. Блаженні, хто серця
В надії цій з'єднав,
Хто у служінні до кінця
Увесь свій час віддав.
3. До нашого Отця
Ми молимось весь час.
Надії, прагнення, життя
Є спільними для нас.
4. Усі, котрі несуть
Один тягар в житті,
Нерідко сльози тихо ллють
У спільнім співчутті.
5. Коли вже час іти,
Хай спільна ця любов
Нас підбадьорює завжди,
Дарує силу знов.
6. Надія додає
Нам мужності щодня.
О, як ми прагнемо дійти
До славного кінця.
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О, грай, сурма! О, грай

1. О, грай, сурма! О, грай
Врочистий славний гімн.
Народам сповіщай
По всім лиці земнім:
Приспів: Рік Ювілейний вже прийшов
[:Й додому верне грішних знов.:]
2. Ісус – Архієрей,
Примиренням Він став,
Щоб кожний із людей
Вже мир і радість мав.
3. О! Слава для Агнця
За кров, котрою нас
Очистив, дав життя!
Звіщаймо це весь час!
4. Ви втратили себе
І спадщину, та вам
Відкуплено усе
Ісусовим життям.
5. Звук сьомої сурми
Вість милості несе.
Спасіння близько є.
Шукайте Спаса вже!
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Вставай, о Вибрана Агнця!

1. Вставай, о Вибрана Агнця!
Свій смуток геть відкинь!
В Христі надія є Твоя,
У славі будеш з Ним.
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2. Твій дух, відділений цілком
Від радостей землі,
Завжди до Нього линув ввись.
Він – Наречений твій.
3. Минає ночі чорна тьма
І ранок вже встає...
Ісус прийшов, щоб серце знов
Збадьорити твоє.
4. Ось, Він прийшов, не забаривсь,
Щоб радість принести,
І Наречену догори
Забрати назавжди.
5. Вже незабаром ця земля,
Де настраждався Він,
Побачить славного Царя
На троні неземнім.
6. Його рука зітре сльозу
З заплаканих очей,
Не стане горя, зникне сум
Не буде смерті вже.
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Через сльози, через біль

1. Через сльози, через біль,
Через все, що Ти стерпів,
Через пастки злих спокус
У годину нелегку,
Спасе любий, зглянься з виш,
Поможи нам, не залиш.
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2. Через жаль, котрий Ти мав
Біля Лазаря, що спав;
Через смуток, із котрим
Ти оплакував 'Салим,
Спасе любий, зглянься з виш,
Поможи нам, не залиш.
3. Через час, коли ти Сам
У молитві пробував,
Через хрест і смертний біль,
Через жертву й викуп Твій,
Спасе любий, зглянься з виш,
Поможи нам, не залиш.
4. Через те, що спас усіх
І могилу переміг,
Через Маєстату трон,
Через все Твоє добро,
Спасе любий, зглянься з виш,
Поможи нам, не залиш.
5. Через Царство, що давно
Вже обіцяне було,
Через Церкви честь вгорі
Ти шукатимеш Своїх.
Спасе любий, зглянься з виш,
Поможи нам, не залиш.
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Діти славного Царя

1. Діти славного Царя,
Хай лунає пісня ця
Про Спасителя діла!
О! Хвала Йому! Хвала!
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2. Ви – насіння неземне,
Будете з Христом одне.
Він Себе у викуп дав
І нас грішних врятував.
3. Гляньте, діти світла, он
Видно місто, наш Сіон!
Там відкриє вічний дім
Любий Господь нам усім.
4. До Отця веде нас шлях
По Спасителя слідах.
У важкий, тривожний час
Він є якорем для нас.
5. Йдіть, не бійтеся, брати,
Недалеко вже іти.
Додає в дорозі сил
Наш Спаситель, Божий Син.
6. Із покорою йдемо,
Залишивши все давно.
Сам Христос, наш Провідник,
Не залишить нас одних.
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Христос за мене вмер

1. Христос за мене вмер,
Проливши цінну кров,
Мою провину стер,
Щоб я міг жити знов.
[:За мене Він віддав життя!
Йому так вдячний я!:]
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2. Отцівський світлий дім
І славу залишив,
Щоб на нічній землі
Крізь біль страждань пройти.
[:Усе-усе Він залишив!
Чи ж я би так зробив?:]
3. За мене Він страждав
І чашу горя пив,
Життя Своє віддав.
О, що Він пережив!
[:Усе це Він перетерпів...
Чи ж я би так зумів?:]
4. Як щедро Він дає
Згори, де дім Його,
Пробачення Своє,
Спасіння і любов,
[:Дари багаті Він несе!
Хай візьме в мене все!:]
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Християнине, ранок сходить

1. Християнине, ранок сходить,
Зникають сутінки нічні,
І барви слави видно в небі,
І світло шле маяк тобі.
Вставай! Вставай! Бо світло сяє
Із дому вічного з небес.
Твоя мета вже дуже близько:
Чекає славний трон тебе.
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2. Здіймись, бо день уже збудився,
Мов на долоні видно путь,
Для тебе ллється світло з неба,
Зоріння дня нового тут.
Радій! Радій в надії слави!
Не доторкайся марноти.
Шукай, держи ту цінну Правду
І нею для усіх світи.
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Вже прийшов Христос!

1. Вже прийшов Христос! Минуться
Муки, стогони створінь.
Хай слова хвали несуться
І зміцняють віру всім.
Приспів:

[:Він прийшов! Він прийшов!
Миру Князь, Христос благий.:]

2. Все, що світ про Нього знає,
Це страждання, хрест Його,
Незабаром він пізнає
Славу Господа свого.
3. Довго вибрані страждали,
Від домівки вдалині,
Та вже скоро в шатах слави
Засіяють в вишині.
4. Славну маючи надію,
Струн торкнімося дзвінких,
Хай спасенних хор гучніє
Серед просторів земних!
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―Господь наш Христос воскрес!‖

1. ―Господь наш Христос воскрес!‖ –
Чути всюди із небес,
Чути також на землі.
О, радійте щиро всі!
2. Працю викупу звершив
І могилу залишив;
Переможцем славним став,
Смерть навіки подолав.
3. Варта, камінь не поміг –
Він воскрес, Він переміг,
Смерті пута розірвав.
Він усім надію дав.
4. Він живий! Наш Цар тут є!
Смерте, жало де твоє?
Раз Він вмер, щоб світ спасти!
Що, могило, можеш ти?
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Прийдіть, святі, на гору Пісґі

1. Прийдіть, святі, на гору Пісґі,
Прийдіть, погляньте на наш дім.
Ось Ханаан вже перед нами,
Незабаром там будем всі.
О! Там видно "білий трон слави",
Корони чекають святих.
Усі, хто Христа прихід люблять,
Блаженство там зможуть знайти.
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Приспів:

О, що за хвилюючий вигляд!
Женці, до роботи мерщій!
Радієм в обіцяній славі,
В зоріючій днині новій!
2. Там потечуть життя потоки,
Землю у зелень зодягнуть.
О, що за радісне видіння!
Славні дні для усіх ідуть!
Вже горя і муки не стане,
Спокуси минуться для нас.
Для людства усього настане
Блаженний і радісний час.
3. Бачить ріку спасіння віра,
Котра з-під трону потече,
Всім тим життя даючи щедро,
Хто до дому Отця прийде.
Вони між садами й річками
З улюбленими заживуть,
Співаючи пісню спасіння,
За Господом радо підуть.
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О Сонце, Господи святий

1. О Сонце, Господи святий,
На води хрищення пролий
Своє проміння. Наповни
Серця пожертвувані ним.
2. Твоє ми любимо Ім‘я!
Нам дорога мета Твоя.
Нестимем сором, хрест весь час,
Отця Агнець, Ти вмер за нас.
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3. Як покриває нас вода,
Чи ж боїмося за життя?
Як волю віддаєм Тобі,
Чи ж залишаємо собі?
4. Хай Дух Святий тоді нам дасть
Свою помазання печать,
Нехай любов в душі горить
І не згасає ні на мить.
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Ставайте, брати

1. Ставайте, брати,
Нам треба іти –
Ось ще один рік.
Вперед, поки Господь
Не стріне усіх.
По волі Отця
Живімо щодня.
І таланти свої
Розвиваймо завжди
У любові труді.
2. Мов сон це життя,
А час, як ріка,
Швиденько тече...
Спливаючі миті
Не стримати вже.
Хто йде, поспішіть,
Все темне лишіть,
Бо ось рік–ювілей
Видно нашим очам –
Він зоріє уже.

30

3. О! щоб в смертний час
Сказав кожний з нас:
"Я бій добре вів,
І працю закінчив,
Що Ти заповів!"
Щоб Господь тоді
Сказав: "Рабе мій,
Ти був вірним у всім.
В Мою радість ввійди,
Сядь на троні Моїм".
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О, прийди, душе моя

1. О, прийди, душе моя,
У молитві до Отця.
Сам казав молитись Він,
Тож тобі не скаже ―ні‖.
2. Перед Ним схилися ниць,
Із проханнями звернись,
Він – всесильний, Він – Любов,
Він тобі поможе знов.
3. "Тягарі Тобі несу
І Тебе у вірі зву
Через кров, що Спас пролив
І мене з провин звільнив.
4. Йду до Тебе, бо в Тобі
Відпочинок для душі.
Дяка ласці неземній,
Що я Твій і тільки Твій".
5. Кличу, й відповідь спішить,
Маю мир, хоч світ бурлить.
Знає Бог мої думки.
Він ласкавий навіки.
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Євангельський щасливий спів

1. Євангельський щасливий спів
Хай лине для усіх.
Звіщайте по усій землі
Про ювілейний рік.
Приспів:

Спасіння, спасіння –
Це ласка Божа всім.
Спасіння, спасіння
У Господі Христі.

2. Радійте ви, усі сумні;
Сліпі, погляньте – Спас!
Співайте, в'язні всі, пісні,
Бо Господь звільнить вас.
3. І знову вість про Спаса йде,
Знов пісня ожила.
"Мир, добра воля для людей!
А Богові – хвала!"
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Джерело благословення

1. Джерело благословення,
О, прийди, дай в серце спів,
Благодате нескінченна!
Дай мені хвали мотив!
О! Навчи мене співати,
Вдячність визнати мою.
Тішусь ласкою Твоєю,
Бачу в ній любов Твою.

32

2. Благодать мене звільнила
Через цінну Спаса кров,
Віднайшла, коли, безсилий,
Я від Бога відійшов.
За величним цим спасінням
Ласку Бог мені явив,
З неба покликом покликав,
Щоб завжди я був із Ним.
3. О! В якім боргу щоденно
Перед ласкою я є!
Добрий Господи, до Тебе
Серце хилиться моє.
Шляхом вказаним я піду.
Так, тернистий він, але
За Помазанцем ітиму –
Це для мене привілей.

37а На верху скали у морі
1. На верху скали у морі
Мури Башти височать,
А внизу, у сильнім штормі,
Хвилі піняться й шумлять.
Хоч пітьма кругом і страшно
Серед моря в штормі злім, –
З Башти лине світло ясне,
Що далеко світить всім.
2. А та Башта Правду має,
Що дається для святих,
А та святість з Слова сяє,
Що міцніше скал твердих.

33

І хоч море шаленіє,
Хоче знищити її,
Світло темряву розсіє,
Втихомирить хвилі злі.
3. Башта вірно носить варту,
Світить людям в темноті,
І завжди готова Правду
Сповіщати для усіх.
Тож для Господа віддаймо
Дяку, що нам Башту дав,
Хай вона і далі сяє,
Хай стоїть міцніше скал.
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Прийдіть, скорботні всі

1. Прийдіть, скорботні всі, де б ви не були,
До Ублагальні йдіть. Вклоніться ниць
І вилийте свій біль з сердець понурих.
Ваш смуток пропаде, як піде ввись.
2. Радість засмучених, світло заблудлих,
Щира надія всіх, хто впокоривсь,
Ніжний Втішителя голос ось чути:
"Ваш смуток пропаде, як піде ввись!"
3. Гляньте, тут хліб життя, тут чисті води
Від Божого престолу розлились.
Прийдіть на свято, що любов проводить.
Ваш смуток пропаде, як піде ввись.
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Прийдіть, хто Господа пізнав

1. Прийдіть, хто Господа пізнав,
Хто полюбив Його,
Злетіть думками в небеса,
Скажіть, що ―Бог – любов!‖
2. У Слові правда є свята
Про милості Його.
Те, що Він Сина Свого дав,
Вістить, що "Бог – любов!"
3. Який Він терпеливий з тим,
Хто зі шляху зійшов.
Він світ під проводом Своїм
Навчить, що "Бог – любов!"
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Зберіться, хто відчув

1. Зберіться, хто відчув
До Господа любов.
Співайте, щоб весь світ почув
Про благодать Його.
2. Хай з уст Його дітей
Полине гімн хвали,
Бо мають радість для людей
Нести Царя сини.
3. Дум наших течію
Випереджає Бог.
Йому молитву шлем свою
Без сумнівів й тривог.
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4. Він – Бог любові наш.
Він нам Отець і Друг.
І поміч маємо весь час
З Його всесильних рук.
5. Ось-ось відкриє Він
Для нас Своє лице.
Його із вдячністю тоді
Прославимо за все.
6. Чекаємо усі
На той безсмертний стан.
Думки про ту блаженну ціль
Підносять настрій нам.
7. Хай спів луна завжди
І сльози не течуть.
Еммануїлові сліди
До щастя нас ведуть.
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Дочко Сіону, прокинься від смутку

1. Дочко Сіону, прокинься від смутку,
Тебе вже не гнобитимуть вороги.
Ранок ясний наступає так хутко.
Вставай і розвіється сум назавжди.
Приспів:

Дочко Сіону, прокинься від смутку,
Тебе вже не гнобитимуть вороги.

2. Сильний був ворог, та була сильніша
Рука, що його розгромила ущент.
Наче полова втікав чим скоріше.
Не спасся ні військом своїм, ні мечем.
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3. Дочко Сіону, віддай честь належну
Тій силі, котра врятувала тебе!
Ворог розбитий. О, радість безмежна!
О, щастя! Сіон вже на волі тепер!
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Охоче й радо, Спасе наш

1. Охоче й радо, Спасе наш,
Ми волі коримось Твоїй,
Тому зібралися сюди
І вчиним так, як Ти звелів.
2. Ім'я присвоюєм Твоє
У цей святий блаженний час.
Це є посвячення обіт,
Це є надії символ наш.
3. Ми вже звільнились від гріха,
І будем з Господом завжди.
Омиті, ми життя даєм
Для Бога, для Його хвали.
4. Хай наша власна воля й гріх
Вже не керує у житті.
Перемагаючи щодня,
Ми всі зростатимем в Тобі.
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Не думай, що лиш той блажен

1. Не думай, що лиш той блажен,
В кого все гладко у житті.
Наш Господь тих благословить,
Котрі заплакані й сумні.
2. Завісу суму Він здійме,
Не буде сліз уже тоді,
Бо час нещастя, горя є
Предвісником щасливих днів.
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3. Яскравий день несе спокій.
Він морок ночі розжене.
Вечірнім гостем горе є,
А раннім гостем радість йде.
4. Християнине, не втрачай
Довір'я, хоч життя важке,
Хоч часом важко на душі
І було б легше вмерти вже.
5. Бог пам'ятає кожний день,
Від смутку темний і від сліз.
Коли блаженний час прийде,
Він оплатить страждання всі.
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До бою споряди

1. До бою споряди
Й боротися навчи.
Мій розум, серце приготуй,
Мої слова веди.
2. Щоб з ревністю я міг
Про план звіщати Твій,
Про милосердя, що дає
Життя усій землі.
3. Щоб я любив, як Ти,
І шлях Твій виявляв,
Щоб правду бачити Твою
Сліпим допомагав.
4. О Господи, навчи
Усунути все те,
Що серцю шкоди завдає.
Зміцни, веди мене.
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5. Агнець Покірний, дай
Для мене розум Свій.
Хай ревність, ласка, співчуття
З'єднаються в мені.
6. Таланти полічи,
Думки всі контролюй,
Щоб ревність міг я довести
І відданість свою.

45

О вічний Боже, Царю мій

1. О вічний Боже, Царю мій,
Твоє хай славиться Ім'я!
Хай про любов Твою пісні
Почує від святих земля.
2. Я серцем твій, і кожний день
Я довіряюся Тобі.
Нестиму Правду до людей,
Твою любов відкрию їм.
3. З ранковим сяєвом зорі
Прокиньтесь вже, мої вуста.
Мов ліра, радісні пісні
Здіймайте вгору, в небеса.
4. Підношу з тими вдячний спів,
Хто в ласці Твоїй пробува.
Хай кожний край по всій землі
Почує радісні слова.
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О Сонце справедливості

1. О Сонце справедливості,
Промінням засіяй,
Хай слава, що в Твоїм лиці,
Освітить нам серця.
2. Дай світло бачити Твоє,
Дай благодать для нас.
О, будь прославлений завжди,
Любові Боже наш!
3. О! Підніми святе лице.
Тоді Твоє дитя
Безхмарно бачитиме вже
Ласкавого Отця.
4. Той всеосяжний мир зішли,
Пробачивши усе.
Хай радість святості згори
На Твій народ зійде.
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Геть, радості земні, Ісус є мій

1. Геть, радості земні, Ісус є мій.
Хто рідний тут мені? Ісус є мій.
Пустеля. Темнота.
Не відпочинеш там.
Так, поміч лиш одна –
Ісус є мій!
2. Спокуси не боюсь, Ісус є мій.
До Нього я стримлюсь, Ісус є мій.
Все тлінне і земне,
Що скоро промине,
Не вабить вже мене,
Ісус є мій.
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3. Прощайте сни нічні, Ісус є мій.
Світає вже мені, Ісус є мій.
В тім світі не знайшла
Приємного душа,
Є радість лиш одна –
Ісус є мій.
4. Прощай вже, смертна тінь, Ісус є мій!
Життя лише у Нім! Ісус є мій!
Благий спочинку час
Чекає там на нас.
Бог любить, бо весь час
Ісус є мій!
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Геть, світе марний, від думок

1. Геть, світе марний, від думок,
Щоб був побожним кожний крок.
Я Спаса бачити б хотів.
Зайди, о Господи, в мій дім!
2. Вогнем святим мене зігрій,
Збуди у серці запал мій.
Святого Духа дай згори,
Любов'ю душу наповни.
3. Еммануїле, назавжди
Отцівську славу маєш Ти!
Твоє, о Господи, Ім'я
Признає небо і земля.
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О, що за слава, Отче наш

1. О, що за слава, Отче наш,
В Твоєму Слові є!
Хай прославляється весь час
Святе Ім‘я Твоє!
2. Тут голос Спаса розлива
Святий небесний мир.
Радості і життя слова
Отримуємо ми.
3. Цими сторінками з небес
Втішатимусь завжди,
Щоб знати їх красу без меж
І щоб за світлом йти.
4. О Боже, Вчителю святий,
Зі мною завжди будь,
Святі слова любити вчи,
До Спаса вказуй путь.

50

Мій Отче, воля це Твоя

1. Мій Отче, воля це Твоя,
Що дати, а що ні!
Дозволь до Твого трону ласк
Звернутися мені.
2. Дай в серце вдячність і спокій,
Від нарікань звільни.
Щоб міг я жити лиш в Тобі,
Мене благослови.
3. Хай думка ця, що Ти є мій,
Не кидає мене.
Завжди освічуй шлях мені
У Царство неземне.
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Отче наш, коли ми плачем

1. Отче наш, коли ми плачем,
Що когось взяла земля,
Все одно покірно кажем:
"Воля на усе Твоя!"
2. В смутку нас не забуваєш,
Не лишаєш в скруті дня,
Ти даєш і забираєш –
Воля на усе Твоя!
3. Хоч сьогодні ми страждаєм,
Ти нас ласкою обняв,
Ти нас любиш, й ми співаєм:
– Воля на усе Твоя!
4. Дар цей даний був від Тебе,
Ти даєш-береш життя.
Боже і землі і неба,
Воля на усе Твоя!
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Мій відпочинок при Тобі

1. Мій відпочинок при Тобі
Навіки відтепер.
На це мої надії всі,
Бо Ти за мене вмер
2. Мій Спасе й Господи, Ти є
Прощення джерелом!
Своєю кров'ю окропи,
Сповни мене добром.
3. Омий, зроби мене Своїм,
Омий – і Ти є мій.
Не тільки ноги, а в душі
Усе мені омий.
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4. Мене примирюй через кров,
Бо я ще не надбав
Надію, віру і любов,
Такі які б бажав.
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"Із Господом завжди!"

1. "Із Господом завжди!"
Хай буде так! Амінь!
Життя із мертвих це дає,
Безсмертя вірним всім.
2. Через увесь цей світ,
Мов пілігрими йдем.
Хоч ніч затримує наш хід,
Та надолужим днем.
3. "Із Господом завжди"
У Слові кожний день.
Наш Отче, так, як хочеш Ти,
Ми з радістю ідем.
4. Коли остання мить
В обличчя нам дихне,
Ти через Спаса нас прийми
В блаженство неземне.
5. Ми будемо нести
Про Тебе славу скрізь.
За це надіємось ввійти
В небесний дім колись.
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Маємо волю! О, що за щастя!

1. Маємо волю! О, що за щастя!
Наші гріхи в Ісусі простяться.
Хоч Божий осуд на людство ліг,
Ласка купила раз усіх.
Приспів:

Раз усіх! О, так, ми це знаєм!
Раз усіх! У вірі приймаєм!
Скиньте тягар свій до Його ніг,
Бо відкупив Христос усіх!

2. Ми вже тепер від осуду вільні,
Господь довершить наше спасіння.
Царство Його охопить усе
І всіх бажаючих спасе.
3. О діти Божі! Господа ласка
Нас берегтиме, щоби не впасти.
Жде нас життя у повній красі.
Славне спасіння для усіх!
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Хай всі, що на землі живуть

1. Хай всі, що на землі живуть,
Славу Творцеві вознесуть!
І хай Спасителю луна
На мовах всіх хвала гучна!
2. Чи ж є кінець для ласк Твоїх?
І Правда в Слові – теж повік.
Буде звучати по всі дні
Слава Тобі зі всіх сторін.
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3. Пісню врочистої хвали
Радо возносьте догори.
Хай про спасіння лине вість
І всім про Спаса розповість.
4. Хай зазвучить цей славний гімн
У всіх краях, по всій землі.
Про радість людям розкажіть
І світ хвалою наповніть.
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Від грізних штормових вітрів

1. Від грізних штормових вітрів,
Від хвиль, несучих горя гнів,
Надійний можна схов знайти –
Під ―Ублагальнею‖ він є.
2. Є місце, де зливає Спас
Олію радості на нас.
Це наймиліший наш покров –
―Вблагальня‖, куплена за кров.
3. О, де би поміч ми знайшли
Серед спокус, страху, журби?
Що б нас від ворога спасло,
Якби ―Вблагальні‖ не було?
4. Орлині крила нас несуть
Подалі від гріховних пут.
Небес це відповідь, коли
―Вблагальню‖ в славі бачим ми.
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Розвій по вітру страх

1. Розвій по вітру страх,
Надія хай веде.
Бог чує стогін твій в сльозах
І піднесе тебе.
2. Крізь хвилі і шторми
Він лагідно веде.
На все у Нього час, зажди –
Ніч зміниться на день.
3. Ще важко на душі?
Понурий ще твій дух?
Відкинь тягар, геть страхи всі,
І клопоти пройдуть.
4. Йому дозволь вести
І вибирати шлях.
Безпечним завжди будеш ти
В Його міцних руках.
5. Цю мудрість неземну
Збагнеш ти у той час,
Коли звершить Він працю ту,
Що ти чомусь боявсь.
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Про Сіон лунає слава

1. Про Сіон лунає слава,
Містом Господа є він.
Той, Хто завжди вірний слову,
Збудував його Собі.
Він Спасіння мури має
На твердій Скалі Віків.
Непохитний, він здолає
Всіх навколо ворогів.
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2. В славі буде він зростати,
Міць його не похитнуть.
Мур Спасінням будуть звати,
Браму – Славою назвуть.
Славу з радістю побачать
В ньому викуплені всі.
Відпочинок будуть мати,
Мир, життя, надію, дім.
3. Скрізь струмки води живої
Із любові джерела
Потечуть і всіх напоять,
Зникне всякий страх, нужда.
Чи ж ослабне хтось, як з річки
Тої спрагу загасить?
Бо Господня ласка вічна
Не припиниться й на мить.
4. Хто у вірності зростає,
Це пізнавши, чи ж впаде?
Хоч, здається, і немає
Нині вже добра ніде.
Не шукай того, що поруч,
Що позаду – не жалій.
Хай надія лине вгору
Й переповнить розум Твій.

58a Всі брати і сестри
1. Всі брати і сестри, співом
Розкажімо Божий план!
Рознесімо людям щиро
Те, що дав Спаситель нам.
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З нас Він зняв гріха окови,
Пісню нам вложив в уста,
І в цій пісні кожним словом
Прославляємо Христа.
2. Він – наш Господь і Учитель,
Кров за нас Свою пролив,
З беззаконня всіх очистив
І гріхи усі обмив.
Знов полине пісня радо,
Як в ріку стрімкий потік,
А Дух Божий, наш порадник,
Нас навчатиме в житті.
3. О брати! В війні духовній
Нас Христос служити зве.
Перемогу, вічну й повну,
Зброя віри принесе.
Серцем нашим не сумуймо –
Бог вінець нам обіцяв.
Все життя Йому віддаймо,
Щоб Цар Правди царював.
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Хай Богу в вишині

1. Хай Богу в вишині
Від неба і землі
Лине ця честь
За ласку і любов!
Він смуток наш забрав.
Радо співаймо знов:
"Гідний Агнець!"
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2. Як хор у небесах,
Що віддає в піснях
Господу честь,
Ви, що спасенні Ним,
Маєте з Богом мир,
Славте ось співом цим:
"Гідний Агнець!"
3. О ви, відкуплені,
Разом на цій землі
Славу, як дар,
Дайте Йому усі
В радості голосів.
Блаженні, хто в Христі.
Гідний наш Цар!
4. Весь смуток відійде,
Бо ось Князь Миру йде,
Як Цар іде!
З'єднаймо всі серця,
Вітаючи Царя.
Навіки пісня ця:
"Гідний Агнець!"
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Смуток з серця викинь

1. Смуток з серця викинь –
В ньому є весь світ.
Заховай глибоко,
Закопай навік.
Думай про це в тиші,
В темний ночі час,
Розкажи Ісусу,
Й все буде гаразд.
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2. Все скажи Ісусу,
Знає Він твій біль.
Все скажи Ісусу,
Допоможе Він.
Йди, збери все світло,
Що Він ллє на шлях.
Він тягар полегшить.
Йди у молитвах.
3. Скрізь серця страждають
В горі нелегкім,
В'янучи в темряві.
Йди, дай втіху їм,
Заховавши смуток.
Їх благослови,
Роздаючи світло.
Спасу все скажи.
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Господь – притулок для святих

1. Господь – притулок для святих
У штормі горя і нещасть,
До Нього можемо прийти
І Він Свою нам поміч дасть.
2. Дивися – лагідно тече
До міста Божого потік,
Любов і спокій він несе
Ще тут, у цім земнім житті.
3. Потік цей Словом є Святим,
Яке гамує страх і біль.
Воно дає блаженний мир
І силу втомленій душі.
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Бог полюбив цей світ

1. Бог полюбив цей світ, хоч він
Аж тоне у гріху.
Господь дає спасіння всім
За дорогу ціну.
Приспів:

О любов, любов без меж!
Так любить Бог мене,
Що дав Спасителя з небес,
Щоб на Голгофі вмер.

2. У вірі кажу, що Він мій –
Воскреслий Божий Син.
Очищений в Його крові,
Відкуплений я Ним.
3. Любов – це славна повнота,
В ній пізнають святі,
Який спочинок від гріха
Є в Господі Христі.
4. Усі, хто вірує, туди
Із радістю спішіть,
Де мир пізнаєте згори
І щастя для душі.
5. Хай перемогою над злом
Радіють кожний день
Усі відкуплені Христом,
Спасителем, Царем.
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Бог незбагненним нам шляхом

1. Бог незбагненним нам шляхом
Вершить дива Свої,
Йому підвладний грізний шторм,
Його сліди на дні.
2. У Ньому неосяжна всім
Безмірна глибина.
Як скарб ховає задум Свій
І всім керує Сам.
3. Тих хмар не бійтеся, святі,
Бо милосердя там;
Тож переміняться усі
Вони в блаженство вам.
4. І поверхнево не судіть
Про Господа діла.
За хмурим видом провидінь
Він доброту хова.
5. Ростить Бог наміри Свої –
Ми бачимо їх слід.
Хоч смак в бутона є гіркий,
Але солодкий цвіт.
6. Невіра лиш марнує час,
Веде у нікуди,
Бо зрозуміти Бог лиш дасть,
Відкриє Він один.
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Бог із вами, аж зійдемось знов

1. Бог із вами, аж зійдемось знов,
Хай веде вас, захищає,
У Своєму Стаді має,
Бог із вами, аж зійдемось знов.
Приспів:

Зберемось, зберемось
/Зберемось, зберемось ізнов/

Біля ніг святих Його,
/Зберемось/

Зберемось, зберемось.
/Зберемось, зберемось ізнов/

Бог із вами, аж зійдемось знов.
2. Бог із вами, аж зійдемось знов.
Хай під крила вас ховає,
Щодня манну посилає,
Бог із вами, аж зійдемось знов.
3. Бог із вами, аж зійдемось знов.
Як до вас час лиха прийде,
Хай рукою вас обійме,
Бог із вами, аж зійдемось знов.
4. Бог із вами, аж зійдемось знов.
Хай в любові вас тримає
І від бурі захищає,
Бог із вами, аж зійдемось знов.
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О Боже мій! Тобі щодня

1. О Боже мій! Тобі щодня
Звучатиме хвала моя
Від перших променів згори
І аж до сутінків нічних.
2. Коли зі всіх сторін біда,
А в серці спокою нема,
Іду до Тебе і несу
Не нарікання, а хвалу.
3. Якби не марнувати час,
А пробувати в молитвах,
То би частішим був наш спів:
―Дивись, що Господь дав мені!‖
4. Так, дав мені. Я визнаю
Всю мудрість й праведність Твою.
Тому присвячую всі дні
На славу, Господи, Тобі.

65a Ісусе, сили нам додай
1. Ісусе, сили нам додай,
Щоб той щоденний хрест нести.
На шлях служіння наставляй
Заради славної мети.
2. Покірно просимо щодня,
Хай пам'ять про Твій хрест важкий
Замінить втрати надбанням
І освятить усякий чин.
3. Допоможи нам хрест нести –
Його складем Тобі до ніг.
Корони зможемо вдягти,
Коли закінчимо свій біг.
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Обіцяв Бог для нас Славний День

1. Обіцяв Бог для нас Славний День.
Бачим вірою: близько вже він.
Наш Спаситель дорогу відкрив,
Щоб з'явився він в славі усій.
Приспів:

В любий нам час колись
/В любий нам, Час колись/

Ми зійдемось, щоб не розійтись.
/Там колись/

В любий нам час колись
/В любий нам, Час колись/

Ми зійдемось в край вічний святий.
2. І тоді вийдуть мертві з гробів,
А живі до здоров'я прийдуть,
Геть від смутків усіх і тривог
За Спасителем радо підуть,
3. Там проляже дорога свята,
І каміння не буде на ній –
Не спіткнеться вже навіть слабкий.
Не знайдеться вже там хижаків.
4. В Божім Царстві, де слава і мир,
Вже не буде таких перешкод.
Хто був злий – піде добрим шляхом,
Буде радісним Божий народ.
5. Там рука Божа сльози зітре,
Радість верне у милості Він.
Світло того преславного дня
Дасть життя, мир і радість усім.
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Хоч Божа лагідна рука

1. Хоч Божа лагідна рука
Сувора є не раз,
І хтось: "О! Досить вже", – гука,
Та добрий Господь наш.
2. Готує Бог каміння в храм –
Кричать: "Ти раниш нас!"
Як Скульптор їх формує Сам,
Довершує весь час.
3. Аж доки від ударів всіх
З безформних тих кусків
Не вийде досконалий твір
На всі віки віків.
4. В чавилі зм‘ятий виноград
Дає смачне вино...
Я не відступлюся назад,
Якщо так хоче Бог.
5. Так, від окалини гріхів
Очистить горно нас.
О Господи, суди Твої
Є праведні весь час!
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О! Ласка! Милий звук

1. О! Ласка! Милий звук,
Гармонія у нім.
Він відіб'ється в небесах
Й долине до землі.
2. О! Ласка шлях знайшла,
Як грішників спасти.
Весь час показує вона
Чудовий план згори.
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3. О! Ласка вчить мене,
Як йти вузьким шляхом,
Вона підтримує, веде
До Господа мого.
4. О! Ласка дасть вінець
За відданість колись.
Її правління неземне
Достойне похвали!
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Мій Боже, вислухай мольбу

1. Мій Боже, вислухай мольбу,
Мені спочинком, щастям будь.
Бо славою Твого Ім'я
Блаженним можу стати я.
2. Величний, добрий, мудрий Ти,
Мій Отче й Господи святий!
Я син Твій, куплений за кров,
З Тобою єдність я знайшов.
3. Очима, серцем, злетом рук
До Тебе лину і спішу.
Як у пустелі мандрівник,
Стримлюсь до джерела води.
4. Життя, де не живе любов –
Твоя Любов, – марне воно.
О, важко було би мені
Без Тебе, Господи, в житті.
5. Підношу руки, голос свій
В мольбі до Тебе, чи в хвалі.
Радітиму від Твоїх діл,
Заповню ними решту днів.
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Звелів Ти, Господи

1. Звелів Ти, Господи, щоб скрізь
Насіння сіяли святі,
Щоб, залишаючи усе,
Ішли за покликом з небес.
2. Тож протягом важких років
Вони продовжували сів,
У вірі мужньо йшли у путь,
Бо знали, що жнива прийдуть.
3. Ні, вже сумним не буде шлях,
Не довго сіяти в сльозах,
Бо Той, Хто сіяти казав,
Їх жати в радості позвав.
4. Жнець радісний прийшов тепер,
Снопи у славний дім бере,
І голос той, сумний колись,
У пісні радісній розливсь.
5. Ще на цім березі ріки
Стоять позбирані снопи.
Хто сіяв, в радості той жне,
Збирає весь врожай в одне.
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О, веди, Єгово славний

1. О, веди, Єгово славний,
Я чужинець в цій землі.
Я слабкий, Ти – сильний завжди.
О, тримай в руці Своїй.
[:Хлібом з неба
Досхочу мене годуй.:]
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2. Відчини джерела чисті.
З них вода життя тече.
Хай вогненний стовп хмаристий
Крізь всю путь мене веде.
[:Визволитель!
Сила, Щит постійний мій!:]
3. А коли надійде горе,
Віру в Тебе підкріпляй.
І як падають навколо
Тисячами, – о, тримай!
[:Схов мій, захист!
Як мене Ти полюбив!:]
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Раннє проміння Сіону вітайте

1. Раннє проміння Сіону вітайте!
Радість землі, котра в темряві є!
Смутки усі, нарікання, зникайте!
Царство Сіон починає Своє!
2. Раннє проміння Сіону вітайте!
Це провіщали пророки для нас.
З рабства мільйони тоді зможуть встати.
Кожен побачить блаженний той час.
3. Навіть пустиня нарцисом заквітне,
Щедро потоки кругом потечуть.
В горах луна відгукнеться привітна.
Зелень все вкриє, пісні попливуть.
4. Стануть померлі з землі й океану.
Славу Єгові увись вознесуть.
Впадуть війни і незгоди кайдани.
Гімни спасіння до неба зійдуть.
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Помазанця вітайте

1. Помазанця вітайте,
Єгови Син, наш Спас,
Почав вже царювати
У відповідний час.
Прийшов гніт повалити,
Звільнити в'язнів всіх,
Забрати гріх й рядити
У справедливості.
2. Прийшов допомагати
Страждаючим усім,
Хто у нужді, нещасті,
Додати сили їм.
Змінити стогін в пісню,
Темряву в день ясний
Для всіх, хто є навіки
Для Нього дорогий.
3. Йому хвалу складайте
Й обітниці щодня,
І Царство вже вітайте –
Блаженне, без кінця.
Не змінить час ніколи
Той заповіт Його.
Це буде вічний доказ,
Що Бог наш є Любов.
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Щасливий той, хто вчиться йти

1. Щасливий той, хто вчиться йти
З Єгови ласкою разом.
У мудрості, що йде згори,
Він пізнає, що Бог – Любов.
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2. О! Божа мудрість! Хто би міг
Ціну її назвати нам!
Все срібло й золото землі
Із нею поруч є сміттям.
3. В її руках днів довгота,
Багатство справжнє, неземне.
У ній блаженства повнота,
Вона до миру приведе.
4. Щасливий, мудрість хто дістав.
Щасливіший, хто в ній живе,
Бо він навіки розпізнав,
Що Мудрість і Христос – одне.
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Слухай голос арф численних

1. Слухай голос арф численних!
Звук хвали звучить вгорі!
Спас царює! Радість в небі!
У любові править Він.
Він прийшов по трон землі,
Зацарює Сам на нім!
Алілуя! Алілуя! Алілуя! Амінь.
2. Ось Ісус! Чиє сіяння
Незрівнянне є ні з чим.
Він – життя Господь! Пізнання
Посила Своїм святим.
В думці про Його любов
Кожен радість віднайшов.
Алілуя! Алілуя! Алілуя! Амінь.
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3. Царю наш! Царюй повіки,
Бо вінець Твій – назавжди.
Ті, котрі є лиш Твоїми,
Будуть завжди там, де Ти.
О, яке блаженство це
Бачити Твоє лице!
Алілуя! Алілуя! Алілуя! Амінь!

76

Весела вість, Господь прийшов

1. Весела вість, Господь прийшов!
Наш довгожданий Спас!
Хай кожен визнає Його,
Хай честь Йому віддасть.
2. Він – "Сонце Справедливості".
Проміння неземне
Проллє на хмари, і тоді
Пустиня зацвіте.
3. Прийшов звільнити в'язнів Він
Із рабства сатани.
Ворота смерті, пута всі
Не встоять перед Ним.
4. Прийшов до зламаних сердець
Гоїти рани їм,
І ласки дар роздати весь
Знедоленим усім.
5. Наш клич: ―Осанна, миру Князь!‖ –
Вітає прихід Твій.
Небесні арфи зазвучать
На славу й честь Тобі.
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Слухай! Анголи співають

1. Слухай! Анголи співають:
"Слава! Слава для Агнця!"
Всі у небі величають
Радо Спасове Ім'я.
2. Ви, життя за кого дав Він,
Підхопіть святий мотив
Із небесним хором славним,
Хай поллється вічний спів.
3. Повні святості, змагаймось
В співі з тими, що вгорі.
Про спасіння гімн співаймо –
Вічний плід любові в нім.
4. В Ньому є життя безмежне,
Славмо всі Його Ім'я.
Слава, сила, честь належить
На всі віки для Агнця.

78

Встань, стомлена душа

1. Встань, стомлена душа,
Клопоти скинь,
До цілі поспішай,
В молитві линь.
Ісус вже шлях проклав,
Страждання подолав.
Тягар твій геть забрав,
Іди за Ним.
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2. Вдягни весільний стрій
І приготуйсь.
Там гості всі святі,
Там є Ісус.
Вдягни вінок із лавр,
Псалмами Бога слав,
Щоб Наречену взяв
Агнець Свою.
3. Так, Царське Священство
Корони ждуть.
Царює вже Христос,
До Нього йдуть
Погорджені тепер,
Щасливі будуть вже,
Бо рідний дім їх жде
Там, де Ісус.
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Чи ти чув нову пісню

1. Чи ти чув нову пісню, найкращу з пісень?
Співають її лиш святі.
І старі інструменти злилися в одне
[:В гармонійній мелодії цій.:]
І старі інструменти злилися в одне
В гармонійній мелодії цій.
2. Це є пісня Агнця, що представив Мойсей
У символах, образах нам.
І коли день новий відкриває усе,
[:Бачим те, чого жоден не знав.:]
І коли день новий відкриває усе,
Бачим те, чого жоден не знав.
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3. Що за слава відкрита для віри очей!
Побачать колись її всі,
Бо Великий Цар Слави відновить усе.
[:О! Яка ж буде радість тоді.:]
Бо Великий Цар Слави відновить усе.
О! Яка ж буде радість тоді.
4. Дивовижна є, Господи, праця Твоя
І славна у наших очах.
Ти – Цар світу благий, справедливість Чия
[:Досконала у своїх стежках.:]
Ти – Цар світу благий, справедливість Чия
Досконала у своїх стежках.
5. Хто ж не буде боятись Тебе, наче син,
Й приймати дороги Твої?
Незабаром об'явиш суди свої всім,
[:Й віддадуть честь народи Тобі.:]
Незабаром об'явиш суди свої всім,
Й віддадуть честь народи Тобі.
6. О святі, заспівайте цей славний мотив,
І спів цей підхопить земля.
І нехай "Божа Арфа" продовжить приспів,
[:Щоб до неба здійнялась хвала.:]
І нехай "Божа Арфа" продовжить приспів,
Щоб до неба здійнялась хвала.
7. Боже Слово – це арфа, що довго несла
Усім ненастроєний звук.
А тепер гармонійний звук струн – від Буття
[:До Об'явлення – тішить наш слух.:]
А тепер гармонійний звук струн – від Буття
До Об'явлення – тішить наш слух.
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8. Попливе цей врочистий мотив по землі
Про мир й добру волю Отця.
І почують усі, і підхоплять приспів,
[:І ця радість охопить серця.:]
І почують усі, і підхоплять приспів,
І ця радість охопить серця.
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Чи повірив в Бога ти?

1. Чи повірив в Бога ти?
Тож не зупиняйся.
Ласку в Нього зміг знайти?
Тож не зупиняйся.
Ласка ця в Отцеві є,
Тож не зупиняйся.
Вільно Він її дає,
Тож не зупиняйся.
Приспів:

Далі йди, далі йди
І не зупиняйся.
О, Його любов без меж!
Йди, не зупиняйся.

2. Ти відчув, що поруч Спас?
Тож не зупиняйся.
Чи радієш ти в той час?
Тож не зупиняйся.
О, любов, що в Ньому є!
Тож не зупиняйся.
Вільно Він її дає.
Тож не зупиняйся.
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3. Силу Духа ти відчув?
Тож не зупиняйся.
Чи тебе Він огорнув?
Тож не зупиняйся.
Що за сила в Дусі є!
Тож не зупиняйся.
Вільно Він її дає.
Тож не зупиняйся.
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Слухай, що Господь говорить

1. Слухай, що Господь говорить:
"Нечисленний люду мій,
Хоч невтішний ти у горі,
Славний дім Я дам тобі.
Там нещастя вже не будуть
Заважати на шляху.
Мур "Спасіння" в тебе буде,
Браму матимеш – "Хвалу".
2. Мов потоки, що сад поять,
Потечуть блаженства ці,
Бо Господь у нагороду
Всі багатства дасть тобі.
І живучи безтурботно
Там, де праведність і мир,
Не зазнаєш гніту зроду,
Не побачиш вже війни.
3. Не зайде твоє вже сонце,
Не померкне місяць вже,
Горе всяке зникне зовсім,
Вічний день в Мені знайдеш".

68

Бог засяє над тобою,
Змінить ніч на день ясний,
Буде славою твоєю,
Світлом славним навіки.

81a Слухай, чуєш Спасів голос
1. Слухай, чуєш Спасів голос:
"Хто до діла стане з вас?
Ниви білі, повний колос,
Час прийшов вже на жнива".
Чути голос Спаса всюди,
Дар коштовний обіця,
Хто ж з нас перший скаже радо:
"Посилай мене, ось я!"
2. І хоч так не володієш
Даром мови, як Павло,
Правду всім неси, як вмієш,
З щирим серцем і теплом.
А коли не всі зважають
На твою любові вість, –
То нехай покірні взнають
Правду в Господі Христі.
3. Хай ніхто з нас не говорить:
"Я не здібний помогти", –
Бо в темряві люди стогнуть,
Ти їх світлом освіти.
Слухай радо, що Спас каже,
Щастя в праці тій знайди,
Обізвися ти відразу:
"Ось я, Ти мене пошли".
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Отче з неба, дай мені

1. Отче з неба, дай мені
Шати білі, неземні,
Стрій весільний, що без плям,
Я бо є Твоїм дитям.
2. Одяг, що нечистий є
Вже сьогодні забери,
Одягни в весільний стрій,
Найпрекрасніший, святий.
3. Шати білі дай мені,
Що купив Спаситель мій.
Руку я Його держу
Й чистим через світ іду.
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Отче наш, хвала Тобі

1. Отче наш, хвала Тобі
Хай лунає по всі дні.
Милосердний Ти завжди,
Повний ласки, доброти.
2. Ми негідні є, та Ти
Вислуховуєш завжди.
О! Не буде меж хвалі,
Як зійдемося вгорі!
3. Але тут ще, на землі,
Нас веди шляхом Своїм,
Що в небесний дім веде –
Там побачимо Тебе.
4. Там, у вічнім майбутті,
Де блаженства неземні,
Ми з‘єднаєм голоси
У святих піснях хвали.
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Отче наш, як розійдемось

1. Отче наш, як розійдемось,
Нас усіх благослови.
У руках тримай щоденно
І до зла не допусти.
Приспів: Всі слова, молитви, співи
О, почуй, благослови.
Дай нам, Господи, постійно
Знати, що Ти близько є.
2. Хай Твій Дух веде нас далі,
Нас утішить і зміцнить.
Вдячну славу ми складаєм
За блаженну кожну мить.
3. Хай Твій Дух живе між нами.
У серцях зроби Свій дім,
Щоб ми йшли по стежці слави,
Щоб і далі Ти нас вів.
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Отче наш, Твої ми діти

1. Отче наш, Твої ми діти.
Біля Спаса ми зійшлись.
Підніми серця розбиті,
Словом Правди оживи.
Приспів: Відсвіжи нас, відсвіжи нас,
Бо Ти поруч з нами є.
Відсвіжи нас, відсвіжи нас,
Словом Правди оживи.
2. Подих милості блаженний
У любові нам зішли.
Хай Твій Дух веде щоденно.
Словом Правди оживи.
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3. Кволі, стомлені у битві,
Ворог наш – він не земний.
Поможи, коли побиті,
Словом Правди оживи.
4. Ждем підкріплення від Тебе,
Ти наш Сторож, Вождь завжди.
О, наповни Духом з неба,
Словом Правди оживи.
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Він вмер!... Він другом був для всіх

1. Він вмер!... Він другом був для всіх...
Дочок ‗Салиму чути плач...
Темрява огорнула світ,
Земля раптово затряслась.
2. Тут горе разом і любов:
Він за людину помирав.
Але дивись! Ми бачим знов:
Ісус живий! Він з мертвих встав!
3. Христос воскрес, залишив гріб,
Що дармо путами тримав;
Хор херувимів угорі
Його із радістю вітав.
4. О, витріть сльози, вірні всі,
Кажіть, що Він зацарював.
Співайте: Він усе звершив
І смерть в кайдани закував.
5. Величний Цар! Повік живи!
Ти відкупив нас, врятував!
Де, смерте, жало є твоє?
Могило, Він тебе здолав.
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О, радість! Він веде мене

1. О, радість! Він веде мене!
Яке блаженство неземне!
Де б я не був, що б не робив –
Мій Бог веде мене завжди.
Приспів: Веде мене! Веде мене!
Його рука веде мене!
Я вірно йтиму кожний день,
Бо Він завжди веде мене.
2. Бува, в глибокій темноті,
Бува, в квітучому житті,
У мирний час, чи в час біди
Мій Бог веде мене завжди.
3. Мій Господи, в руці своїй
Твою стиснути я б хотів
І так, радіючи, іти...
Мій Бог веде мене завжди.
4. Коли мине мій час земний
І переможна прийде мить,
То не злякає смерть мене,
Бо Бог через Йордан веде.
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Тут на землі цій чужинцем я є

1. Тут на землі цій чужинцем я є,
Спокій не тут, спокій не тут.
Як мандрівник я блукаю один,
Але блаженний іду.
Завжди дивлюся у цей славний день,
Де назавжди гріх і сум пропаде.
Серцем радію – Ісус мій веде:
"Там відпочинок, не тут".
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2. Скільки тут сильних спокус навкруги,
Спокій не тут, спокій не тут,
Знов оточили мене вороги,
Але блаженний іду.
І хай вони зневажають мене,
Хай насміхаються – це все мине.
Йдучи вперед, пам'ятаю одне:
Там відпочинок, не тут.
3. Смуток, страждання приносить цей шлях,
Спокій не тут, спокій не тут.
Тут розлучаюся з друзями я,
Але блаженний іду.
Славні у Слові обітниці всі.
О, як блаженні померлі в Христі!
Їх нагороди чекають усіх.
Там відпочинок, не тут.
4. Наче пустиня сумним є цей світ,
Спокій не тут, спокій не тут.
Часто терплю я ненависті гніт,
Але блаженний іду.
Скоро від злого звільнюся уже,
Там моя радість у Спасі зросте.
Кожний, хто вірний, блаженство знайде.
Там відпочинок, не тут.
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Наш вічний Боже в небесах

1. Наш вічний Боже в небесах,
Сіяєш в доброті Своїй.
Розсій ті хмари, що в віках
Ховали славний задум Твій.
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2. Ти в справедливості стоїш
Так міцно, як підніжжя гір.
Премудрі вчинки рук Твоїх,
Твої суди – то міць без мір.
3. Твоє величчя й доброта –
І для людей, і для тварин.
Про все творіння дбаєш Сам,
Та особлива честь – святим.
4. Мій Боже, Ти ласкаво ллєш
Надію, втіху, мов бальзам.
Під тінню крил Своїх даєш
У скруті цій спочинок нам.
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Дух Святий хай сум розвіє

1. Дух Святий хай сум розвіє,
Ночі морок розжене,
Щастям, радістю зігріє,
Світлом хай не омине.
2. З висоти, що меж не знає,
Ласку хай зіллє дощем,
Скарб для того, хто бажає,
Найцінніший хай зішле.
3. На Своє Нове Творіння
Хай з помазанням зійде.
В серці зробить дім постійний,
Благодаттю поведе.
4. О, почуй благання наші
Через Дух Свій, Боже наш.
З повнотою благодаті
У зібранні будь весь час.
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Дух Святий вождем є нам

1. Дух Святий вождем є нам –
Завжди біля християн.
Він дбайливо тих веде,
Хто пустинею іде.
Радість в ньому мають всі,
Хто стомився, бо тоді
Ніжний голос чути їм:
"Йдіть за мною – жде вас дім".
2. Друг наш вірний і близький,
Завжди радий помогти.
Страхи, сумніви усі,
Що тривожать нас, розсій.
Підбадьор серця слабкі,
Що стомились в боротьбі,
Й тихо, ніжно шепни всім:
"Йдіть за мною – жде вас дім".
3. Як пройде наш час трудів
І наблизиться тоді
Наше звільнення, щоб ми
Всі зібратися змогли
По той бік похмурих вод –
Вірний Господа народ, –
Шепни тихо нам усім:
"Йдіть за мною – жде вас дім".
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Господь – надія для сердець

1. Господь – надія для сердець,
Зоря преславна дня –
Всім страхам покладе кінець;
Скінчиться ніч страшна.
2. Вже довго ждем, ще досі ждем
На той блаженний час,
Коли корону одягнем,
Обіцяну для нас.
3. З думками про любов Твою
Пов‘язуєм завжди
Надію нашу неземну
На спадщину святих.
4. О, що за радість неземна
В свободі, в чистоті!
Іде від єдності вона
У Господі Христі!
5. Та й зараз радісно в душі,
Бо разом ми зійшлись.
О! Як радітимемо всі
У переможну мить!
6. Там, де Твій трон, там місце жде
На вибраних Твоїх!
О, що за ласка, наш Агнець
Помер, звільнивши їх.
7. Нічим страждання наші є,
Якщо на нас чека
З Тобою єдність навіки
І слава, і хвала!
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Якою міцною основою є

1. Якою міцною основою є
Для нас Боже Слово, чудове й святе.
Не скажеш вже більше, ніж Сам Він сказав
[:До тих, хто рятунок у Спасі прийняв.:]
2. "В обставинах різних: в хворобі, в біді,
В спекотній долині, в багатстві, в нужді,
Чи вдома, чи там, де чужа є земля –
[:Достатньою лишиться сила твоя.:]
3. Як кличу тебе через море іти –
Не бійся, іди, Я з тобою завжди,
В стражданнях тебе Я поблагословлю,
[:У горі Я руку тримаю твою.:]
4. Якщо є важким і суворим твій шлях,
То сили в тобі збільшить ласка Моя,
Бо полум'я це не зашкодить тобі:
[:Як золото чистим ти станеш тоді".:]
5. Того, хто в Ісусі спочинок шука,
Ніколи не знищить ворожа рука.
І хоч би всі сили зібралися злі,
[:Забутим ніколи не лишиться він.:]
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Яка є щаслива та мить

1. Яка є щаслива та мить,
Коли я побачив Христа,
Для мене весь світ тоді вмить
У світлі новому повстав.
І навіть як сонце не ллє
На землю проміння – гаразд.
Великим є щастя моє
У Ньому у будь-який час.
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2. У Йменні Його – аромат,
А голос – ніжніший, як спів.
Він легко розсіює страх,
Пробуджує радість в мені.
Коли біля мене Він є,
То зовсім не страшно тоді;
Безмежним є щастя моє,
Як літо усі мої дні.
3. Щасливий, що бачу Його
І волю Йому віддаю.
Не зможе змінити ніщо
Ніколи вже душу мою.
Усе виглядає новим,
Коли Він з любові мені
Блаженство дарує, і з Ним
Проходять усі мої дні.
4. О Господи, я тільки Твій,
Ти – сонце, Ти – пісня моя.
Назавжди пропав смуток мій,
У праці спливає життя.
Всі сумніви, страхи мої
Розтанули, наче туман.
Із Слова, як промінь, мені
Ти мудрість і славу послав.

95

Яка ж то є радість і щастя яке

1. Яка ж то є радість і щастя яке
Відчути любов, знак синівства з небес,
Любов досконалу, пречисту, святу,
Котра помагає в терпіннях нам тут.

79

Я хочу покірнішим бути, простим,
І більше до Господа схожим оцим;
Довірливим більше, м‘якішим до всіх,
Щоб жила любов і молитва в душі.
2. Я мудрості прагну, що лине згори,
Котра в небезпеці поможе завжди,
Бажаю Господнього Духа, а з ним
В гармонії бути із Словом Святим.
Я хочу відсунути справи земні,
Не варті нічого вони взагалі,
Звільнитися з рабства, покинути гріх
І жити для Тебе, мій Спасе, повік.
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Як ніжно вірним всім звучить

1. Як ніжно вірним всім звучить
Ісусове Ім'я,
Усе лікує, що болить,
Всі страхи проганя.
2. Вертає цілісність, спокій
Для тих, хто втратив їх.
Це – Манна стомленій душі,
Спочинок для усіх.
3. О, найдорожче нам Ім'я!
Притулок наш і щит,
Безцінний скарб, краса чия
Нам ласкою горить.
4. Ісус – наш Пастир, Спас і Друг,
Пророк, Священик, Цар!
Йому подяка з наших рук,
Хвали сердечний дар.
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5. Ми про любов Твою святу
Розкажемо усім.
Ім'я Твоє і там, і тут
Звучатиме, як гімн.
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Приємно залишити світ

1. Приємно залишити світ
Й шукати Господа лице.
О, посміхнися на люд Свій,
Наш Спасе, любий понад все.
2. Лишаєм клопоти земні,
До Тебе йдемо в молитвах,
До Твоїх припадаєм ніг,
Бажаєм бути в небесах.
3. Хай бачить наш духовний зір
Твоє, наш Пастирю, лице.
Будь тут, де Твого люду збір,
Щоб завжди чули ми Тебе.
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Яке під небом все марне

1. Яке під небом все марне,
Нічого вічного нема.
Усе в тім світі незначне,
Ніщо нас в ньому не трима.
2. Вечірня хмара, дощ стрімкий,
Суха трава, зів'ялий цвіт –
Це є зображенням подій
І слави, що дає цей світ.
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3. І хоч під небом все марне,
І в‘яне найгарніший цвіт,
Та незабаром вже мине
І біль, і смуток на землі.
4. Нехай надія майбуття
Розсіє клопоти і страх.
Веде нас Бог через життя,
Хоч і тернистим є наш шлях.
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Яким є мудрим все

1. Яким є мудрим все,
Що Бог постановив.
Кладем на Господа тягар,
Бережені ми Ним.
2. Під наглядом Його
Життя святих іде.
Рука, котра керує всім,
Своїх дітей веде.
3. Чому під тягарем
Пригнічуєшся ти?
До трону Батька поспіши,
Підкріплення знайди.
4. Господня доброта
Незмінна з дня на день.
Ми кинем в ноги тягарі
І пісню вознесем.
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100 Радісний я, що Небесний Отець
1. Радісний я, що Небесний Отець
Книгу нам дав, де любові взірець.
Скільки у Біблії див я знайшов!
О, найдорожча Господня любов!
Радісний я! Бог любить мене,
Любить мене, любить мене.
Радісний я! Бог любить мене,
Любить Отець мене.
2. Бог мене любить, я люблю Його,
Це Він з любові дав Сина Свого.
Так, це любов й милосердя без меж.
Вірю я – любить Отець мене все ж!
Радісний я! Бог любить мене,
Любить мене, любить мене.
Радісний я! Бог любить мене,
Любить Отець мене.
3. Разом з Отцем і Його славний Син
Любить мене, у достатку я з Ним.
Радо за мене Ісус дав життя.
Де ще знайшов би любов таку я?
Радісний я! Спас любить мене,
Любить мене, любить мене.
Радісний я! Спас любить мене,
Любить Ісус мене.
4. Хочу за милість віддячити цю,
Вірю, що прийме Він жертву мою.
Господи, ось я життя віддаю,
Щоб ним прославити Велич Твою.
Радо беру я ласку Твою,
Ласку Твою, ласку Твою,
Радо беру я ласку Твою,
Ласку святу Твою.
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101 "Я – Двері!‖
1. "Я – Двері!‖ Входьте, входьте в них,
Лишіть назовні страх і гріх,
Бо буря й морок навкруги.
[:Дитино стомлена, ввійди.:]
2. "Я – Двері!‖ Мій замок важкий
Зупинить всіх, хто є чужий.
Пильнує Боже стадо він.
[:Прийдіть з темряви й холодів.:]
3. "Я – Двері!" Більше не блукай,
Свій дім і скарб не обминай –
Вони твої, Я їх купив,
[:Своєю кров'ю заплатив.:]
4. "Я – Двері!" До Отця іди
І спадщину одержиш ти,
Заходь із вдячністю в душі,
[:Іди по вказанім путі.:]

102 Я давно-давно чекаю
1. Я давно-давно чекаю
На світліший, кращий день
З-поза хмар, тіней, темряви,
Що оточують мене,
На день радісний і світлий,
Що не знала ще земля,
Де побачим царювання
Справедливого Царя.
2. Всі пророки літ минулих
Сяйво бачили здаля
І у Слові прославляли
Славу й велич того дня.
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Сплять вони у тих долинах,
По яких так тяжко йшли,
Скоро прийдуть із тріумфом
До Господньої гори.
3. Світ наповнений стражданням,
Чути стогін звідусіль,
Сльози стримати несила,
Дивлячись на смуток, біль.
Це ж бо ніч земна, де плачуть,
Де неправда лиш і зло,
Але ось уже зоріння
Скрізь проміння розлило.
4. Я з надією чекаю
На Месії славний день,
Справедливість запанує,
Правда всюди зацвіте.
Світ мене не переможе,
Як чекаю того дня,
Бо вже бачу, як яскраво
Світло сонячне сія.

103 Несу свої гріхи
1. Несу свої гріхи
До Тебе, Спасе мій,
Очисти і омий
В Своєму джерелі.
Усіх їх я несу Тобі,
[:Це заважкий тягар мені.:]
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2. І горе я несу,
Не виказане ще,
Та слів не треба тут,
Ти добре знаєш все.
Я смутку весь тягар важкий
[:Несу Тобі, о Спасе мій.:]
3. Всі радості несу,
Котрі Ти дав мені.
Вони тоді стають,
Мов крила неземні.
Приношу, Спасе мій, Тобі,
[:Бо Ти їх щедро дав мені.:]
4. Життя несу Тобі,
Воно не є моїм.
Дозволь, щоб по всі дні
Я був лише Твоїм.
Життя, усе приношу в дар,
[:Бо Ти – Спаситель мій і Цар.:]

104 Спішу до Тебе я весь час
1. Спішу до Тебе я весь час,
Бо Ти – Агнець, що вмер за нас,
Ти відпочинок в Слові дав,
Від мене весь тягар забрав.
2. До Тебе в горі йду завжди,
Щоб так полегшення знайти,
Твоє Ім‘я лиш на вустах,
Спішу до Тебе в молитвах.
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3. Іду до Тебе, міць Твоя
В найгірший час охороня,
Крізь бурю рвусь до Тебе йти,
Бо Ти сказав: ―Не бійся, йди!‖
4. Спішу до Тебе у сльозах,
Несу свій смуток, горе, страх,
Бо Ти – Агнець, що вмер за нас,
Спішу до Тебе я весь час.
5. До Тебе лину в небеса,
Як віри й радості нема.
До Твоїх ніг упавши ниць,
Ціную кожну спільну мить.
6. Яка любов! Усе в мені
Радіє з того, що я – Твій!
Святий Агнець, що вмер за нас,
Спішу до Тебе я весь час.

105 Коли засіяю в подобі Твоїй
1. Коли засіяю в подобі Твоїй
Як образ, о Господи, Твій,
То буду щасливий, бо скину тоді
Кайдани тілесні свої.
2. Очиститись мають таблиці оці
Й на них будуть риси Твої.
Я мушу пройти крізь страждання нічні
Назустріч ранковій зорі.
3. Ось! Видно зоріння нового вже дня,
Розтануть всі тіні земні,
Вже скоро в подобі Твоїй буду я,
У славі й небесній красі.
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4. Коли Ти впізнаєш Свій образ в мені
Посеред блаженних палат,
Й мене обійме мій Отець, о тоді
Я буду щасливий стократ.

106 Як тихо в морі є
1. Як тихо в морі є
Й додому я пливу,
То вдячне серденько моє
За лагідність Твою.
2. Коли шумить, реве
У морі шторм страшний, –
Блага та хвиля, що несе
Додому човен мій.
3. Вже скоро хвилі знов
Підкоряться Тобі,
Тривоги всі Твоя любов
Усуне із душі.
4. Навчи у всякий час
По волі лиш Твоїй
У вірі йти, хоча, бува,
Так тяжко на душі.

107 Я ввійшов у блаженну долину тепер
1. Я ввійшов у блаженну долину тепер,
Там поруч зі мною Ісус.
Він очистив і духом, і кров‘ю мене,
А любов‘ю розвіяв мій сум.
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Приспів:

В блаженній долині є радість завжди,
Ісусова в ній повнота,
Вірим в Нього, Його визнаємо,
Притулок від горя є там.
2. У блаженній долині є мир для усіх,
Там щедра, прекрасна земля,
Відпочинок там є для утомлених ніг,
І радість розбитим серцям.
3. У блаженній долині панує любов,
Доступна лиш вмитим в крові.
Небеса їх вітають тут знову і знов,
Тут з печаткою Господь стоїть.
4. У блаженній долині лунають пісні
Із вуст тільки істинних дів.
І припавши до ніг, всі народи землі
Віддадуть честь Цареві царів.

108 "Прийди до мене й відпочинь‖
1. "Прийди до мене й відпочинь‖, –
Я чув, Ісус сказав, –
"Тягар той свій нарешті скинь,
І не журися знов".
Прийшов я до Ісуса ніг,
Безсилий і сумний,
Він радість в серце поселив
І спокій дав святий.
2. Почув Ісуса голос знов:
"Дивись: потік живий
Даю усім, то ж нахились,
Пий з нього і живи‖.

89

То я прийшов тоді і пив
З живого джерела,
Відразу духом я ожив
І спрагу вгамував.
3. Почув я знов, як Спас сказав:
"Я світлом в світ прийшов,
Тож мною ранок твій зійде,
І оживеш ти знов".
І глянув я й побачив там
Проміння неземне –
Це Сонце Справедливості,
Що скоро вже зійде.

109 Я іншого не знаю
1. Я іншого не знаю
Життя, як лиш в Тобі,
Воно також чекає
Усіх людей землі.
Я смерті не боюся, –
В Тобі життя моє,
Від неї я звільнюся
Тобою навіки.
2. Я не боюся горя –
Не роз'єдна воно
Мене із Спасом моїм,
Яким би не було.
Мій Вчителю, відтоді,
Як Ти мене прийняв,
З багатством моїм годі
Зрівнятися царям.
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3. Куди б не йшов я, в серці
Блаженство, світло є.
Мій скарб – високо в небі,
І серце там моє.
Мій Господи, стараюсь
Подобатись Тобі.
Надію й віру маю
У Слові неземнім.

110 Все, що мене чекає
1. Все, що мене чекає,
Закрив Господь мені.
І з кожним кроком відкрива
Він хід нових подій.
І несподіванкою є
Всі радості мої.
Приспів: Де Він веде – туди йду,
Моя надія в Нім.
[:Завжди співатиму в душі:
―Він знає, знає Він‖.:]
2. Я крок один лиш бачу –
Вдоволений і цим.
А небо все ясніш сія,
Позбувшись темноти.
У тиші ніжно так звучить
Його: ―За Мною йди‖.
3. Не прагну я дізнатись
Про те, що Бог закрив,
Тримає Він мене й веде,
Не дасть, щоб я зблудив.
Мій відпочинок в Тому є,
Хто так всіх полюбив.
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4. Йду далі, хоч не знаю
Куди, але я з Ним,
Бо краще з Богом йти в пітьмі,
Ніж в світлі, та один.
І краще з Ним у вірі йти,
Ніж зором, та не з Ним.
Він зна, Він зна, Він зна!

111 Я знаю, що Господь живе
1. Я знаю, що Господь живе,
Яка ж то радість знати це,
Що Він живе, хоч був помер!
Навіки Він живий тепер!
2. Благословляти Він живе,
Той, Хто за кров купив мене.
Він харч для спраглої душі,
Він – допомога у нужді.
3. Щоденно сили додає,
Спасіння в ньому є моє.
Звіщатиму про Нього я.
Спасеться в Ньому вся земля.

112 Усе давно Ісусу я віддав
1. Усе давно Ісусу я віддав,
Всі гріхи і горе Він забрав,
За усіх помер Він на хресті,
Чую: ―Це за тебе!‖ – у тиші.
[:Весь тягар із серця зникнув геть –
Що за день!:]
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2. Лишаю я з Ісусом справи всі,
Поміч як надати, знає Він.
Завжди витре сльози, звеселить
Із пустині сад Він зробить вмить.
[:Всі недомагання Він несе.
Добре все!:]
3. Лишаю все з Ісусом я щодня,
Лиш у Ньому віра є моя,
І надії якір мій є там,
Де у небі славнім є Він Сам.
[:Зве любов у небо, славний дім,
Де є Він.:]

113 Я люблю, я люблю, о Господи мій
1. Я люблю, я люблю, о Господи мій,
Тебе, о мій Спасе, всім серцем моїм;
Ти знаєш про це, та не можу ніяк
В ділах показати, наскільки це так.
2. Який я щасливий, щасливий в Тобі.
О, радість яка! Я стою на горі
І бачу мій скарб. Як я прагну туди,
Де Господь з святими разом назавжди!
3. Ісусе, який я блаженний в Тобі.
Життя Ти, спасіння і спокій мені.
Мотив мій про Тебе, мій гімн про любов,
Натхнення у ласці Твоїй я знайшов.
4. О! Хто б міг зрівнятися з Спасом моїм?
Він пісню Мойсея дав в душу мені.
Його прославлятиме серце моє
Ще тут, на землі, поки праця ще є.
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114 Я волю лиш Твою
1. Я волю лиш Твою,
Мій Боже, полюбив.
Я нею втіху і спокій
У серці відновив.
2. У волі лиш Твоїй
Спочинок, радість є.
Випробування в ній стають
Благословеннями.
3. Я волю лиш Твою
Люблю – і сонце й дощ,
І як ведеться все мені,
І як болить – також.
4. Я волю лиш Твою,
Мій Боже, полюбив.
Як в небі, так і у мені
Як хочеш все роби.

115 Я люблю від турбот, нещасть
1. Я люблю від турбот, нещасть
Сховатися в тиші
[:Й провести дня останній час:]
В мольбі на самоті.
2. Люблю з слізьми, на однині
В молитві, в каятті
[:Просити в Бога про одні:]
Обітниці святі.
3. Люблю обдумати тоді
Й минуле, й майбуття.
[:Тоді бере всі тягарі:]
Той, Хто дає життя.
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4. Я люблю вірою у даль
Дивитися ясну,
[:Тоді зникає смуток, жаль,:]
Тоді я знов живу.
5. Минуть важкі часи землі
І темрява пройде.
[:По бурях, труднощах усіх:]
Настане вічний день.

116 Розказувати люблю
1. Розказувати люблю
Про славну ту любов,
Як Спас залишив славу
І у цей світ прийшов.
Розказувати люблю,
Бо знаю – правда це.
Яку велику втіху
Вона мені несе.
Приспів:

Розказувати люблю
Історію всім людям
Про славну і премудру
Небесну цю любов.

2. Розказувати люблю
Історію усім,
Прекраснішу, ніж мрії
Найкращих наших снів.
Розказувати люблю,
Бо радість в ній моя,
І це якраз причина
Чому звіщаю я.
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3. Розказувати люблю
Її багато раз:
Яка вона чудова
І що дає для нас.
Розказувати люблю
Усім, хто ще не знав,
Послання про Спасіння,
Котре Бог в Слові дав.
4. Розказувати люблю
Про славну ту любов,
І чим взнаю я більше,
Тим більше прагну знов.
Колись в небесній славі
Новий полине гімн,
Це буде та ж новина,
Яку звіщав я всім.

117 Я чужинець і подорожній
1. Я чужинець і подорожній,
Зупинитися я можу лиш на ніч,
О, не займайте, я поспішаю
Туди, де вічне життя чекає.
Приспів: Я чужинець і подорожній,
Зупинитися я можу лиш на ніч.
2. Сонце ніжно там завжди світить,
Серце прагне, серце лине лиш туди.
О, незабаром в цім темнім світі
Засвітить сонце в славнім зеніті.
3. В тому місті, де я мандрую,
Мій Спаситель і мій Господь світлом є,
Нема там смутку, нема зітхання,
Ні сліз, ні горя, ані вмирання.

96

118 Я не соромлюся іти
1. Я не соромлюся іти
За Господом слідом,
Честь Слова вірно берегти,
Іти з Його хрестом.
2. Ісус – мій Господь, можу я
Довіритись Йому,
Надія в Ньому є моя,
Щасливий я тому.
3. Його обітниці стоять
Так міцно, як престол.
У Нього щиро вірю я,
До Нього я прийшов.
4. Ім'я Він визнає моє
В присутності Отця.
Введе в Новий Єрусалим –
Чекають там місця.

119 Потрібний Ти мені
1. Потрібний Ти мені,
У кожну мить,
Бо тільки Ти даєш
У серце мир.
Приспів: Тебе я потребую,
Весь час потребую;
Благослови, мій Спасе,
До Тебе йду.
2. Потрібний Ти мені,
Зі мною будь,
Не має сили зло,
Коли Ти тут.
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3. Потрібний Ти мені
І в радості,
Й коли огорне сум –
Ти поруч стій.
4. Потрібний Ти мені,
Мене учи.
Обітниці Свої
В мені зверши.

120 Я в Бога притулок знайшов
1. Я в Бога притулок знайшов,
Безпечно я житиму тут,
І де б я по світі не йшов,
Такого ніде не знайду.
Приспів: Як це тішить мене,
Співає дух мій,
Бо під крилами в Нього
Є захист мені.
2. Я жахів нічних не боюсь,
І вдень не є страшно мені,
Щодня охорону свою
Знаходжу у Спасі моїм.
3. Хоч морок й темрява страшні
Мене оточили кругом,
Не дасть сумніватись мені
Присутність і сила Його.
4. Усі руйнування нараз
Не зможуть засіяти страх,
Бо поруч зі Мною мій Спас,
Його прославляю в піснях.
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5. Як тисяча збоку впаде,
А десять по правій руці,
Мій Господь сховає мене
Під крила широкі Свої.
6. Він Правду, мов щит, в руки дав
І в щиру любов зодягнув,
У серце Ім'я Своє вклав.
Спасіння Його я збагнув.

121 В той спосіб, чи інший
1. В той спосіб, чи інший
Поможе Господь,
Не так, як я хочу,
Не так, як ти хочеш,
А так, як Він хоче
Поможе Господь.
Приспів: Тож довірся Йому,
Поможе Господь.
Так, довірся Йому,
Поможе Господь.
2. В той час, чи у інший
Поможе Господь,
Не в час, що я хочу,
Не в час, що ти хочеш,
А в час, що Він хоче,
Поможе Господь.
3. Надію май завжди –
Поможе Господь,
Бо знаєш, що жоден
Змінити не може
Його слово кожне, –
Поможе Господь.
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122 На згадку про любов Христа
1. На згадку про любов Христа
Це свято маєм ми,
Усі посвячені серця
Запрошені сюди.
2. Із вірою ми хліб життя
Приймаємо тоді,
Ця чаша – знак крові Його,
Пролитої за всіх.
3. Ця чаша завжди пригада,
Що Ти звільнив усіх,
Ось-ось, і питимем уже
Із радістю її.
4. Яка ж то радість буде нам,
О Господи, тоді,
Воскреслі, ми хвалу повік
Співатимем Тобі.

123 Височіє над віками
1. Височіє над віками
Хрест страждань і мук Христа,
Світло всіх Писань, нам знаних,
Зібралося разом там.
2. Як гнітить життєве горе,
В серці страх, і сил нема,
То підношу зір у гору
І дивлюсь на хрест Христа.
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3. Як життєве сонце сяє,
Ясним, чистим є мій шлях,
Теж на хрест я споглядаю,
Бачу сенс свого життя.
4. Смуток, біль, блаженство, втіха —
Все це сховане в хресті,
Там є мир на вічні віки,
Там є радість для усіх.

124 Відпочинок мій надійний
1. Відпочинок мій надійний
У розколеній Скалі,
Бурям, хвилям не під силу
Тут зашкодити мені.
Біля ніг прибій гуркоче...
Відпочинок мій в Скалі.
Хмари чорні наді мною...
Цілковитий спокій мій.
Приспів:

Відпочинок мій надійний
У розколеній Скалі,
Бурям, хвилям не під силу
Тут зашкодити мені.

2. Був не раз я в грізнім морі...
Бурі знаний мені гнів.
Якір тратив... Прибивало
До пустинних берегів...
Та тепер знайшов я гавань,
Де шторми вже не страшні,
Де душа моя в безпеці –
У розколеній Скалі.
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125 Тобі я в руки віддаюсь
1. Тобі я в руки віддаюсь,
Горнуся вірою з всіх сил,
До Тебе, Царю мій, молюсь!
О, підніми, допоможи!
Ти оправдав мене, омив,
Мені вже осуд не страшний.
В Тобі, спасенний, я ожив,
Ти – Голова блаженний мій.
2. Блаженну мудрість посилай,
На шлях до істини постав,
Молю, без ласки не лишай,
Щоб я ніколи не блукав.
Нехай в мені завжди живуть
Твій мир, і слово, і любов,
Щоб волю я чинив Твою,
Щоб Ти мене до Себе взяв.
3. Мене у зброю одягни,
Меч віри в кволі руки дай,
Своїм щитом закрий, зміцни,
У битві сили додавай.
У вірі, в ласці я піду, –
Ти сил даєш мені іти.
До Твого трону я прийду,
Де в славі буду назавжди.

126 Міцна скала Сіонська
1. Міцна скала Сіонська
Є захистом моїм.
Тут серцем я співаю
Хвалу Царю царів.
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Приспів:

Він – Башта міцна,
Дає захист нам,
Надія в Ньому і життя,
Він – Башта міцна.

2. Злі хвилі наступають,
Все в тіні темних хмар,
Але я захист маю,
Що кращого нема.
3. Цю Башту вже не зможе
Здолати горя гнів.
Її не переможуть
Разом всі сили злі.

127 Я бачив, як угору
1. Я бачив, як угору,
В лахмітті і без сил,
Та з радісним обличчям
Йшов мандрівник один.
Із тягарем на плечах
Він поспішав, й одне
Повторював щомиті:
"Спас визволить мене".
Приспів:

Корону слави там
Ми одержим,
Перемогу там осягнем.

2. І під палючим сонцем
Він прямував вперед,
Хоч часом спрага й втома
Сповільнювали хід.
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Він поспішав щосили,
Бо знав – це все мине,
Й повторював щомиті:
"Спас визволить мене".
3. А свіжа й прохолодна
Альтанка при шляху
Запрошувала щиро
Спочити трохи тут.
Та він не зупинявся,
В думках своїх одне
Повторював постійно:
"Спас визволить мене".
4. Зайшло за обрій сонце,
І він з останніх сил
Піднявся на верхівку,
Лишив позаду схил.
Тут глянув... і побачив
Те місто неземне,
І вигукнув: "Осанна!
Спас визволив мене!"
5. Я пісню чув тріумфу,
Що, мов ріка, лилась:
"Від смерті врятував всіх
Наш Господь і наш Спас!"
І глянувши на шлях свій,
На горе все земне,
Він вигукнув: "Осанна!
Спас визволив мене!"
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128 Я дивлюсь на море любові
1. Я дивлюсь на море любові –
По ньому на хвилях пливе
Небесний спокій в мою душу.
О, як це вражає мене!
Приспів: Покрив гріхи мої хрест,
Я вмитий в крові святій.
В Ісусі надія моя,
А воля Господня – в мені.
2. Я завжди так прагнув здобути
Блаженство, що звільнить мене,
Та часом втрачаю всі сили, –
Ісус тоді мир мені шле.
3. Поклав Він на мене долоню
Й позбавив умить від недуг.
Я легко торкнувсь Його шати
І радісним стався мій дух.
4. Князь Миру тепер є присутній,
Ми бачим Його серед нас.
О, слухайте, як Він говорить:
"Я мир Свій дарую для вас".

129 О! Що за Друга я знайшов
1. О! Що за Друга я знайшов!
Мене давно Він любить.
Любов'ю Він мене підняв,
Тепер я з Ним повсюди.
Пов'язаний я з Ним тепер,
І більшої утіхи
Нема ніде, бо Він є мій,
А я Його навіки.
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2. О! Що за Друга я знайшов!
Він дав життя за мене,
І не лише саме життя –
Він щастя дав безмежне.
І все, що тільки маю я –
Даю Йому – це втіха.
Життя і серце, силу всю
Даю Йому навіки.
3. О! Що за Друга я знайшов!
Він лагідний, дбайливий,
Могутній, мудрий провідник,
Дає наснаги, сили.
Не роз'єднають нас тепер
Найширші горя ріки.
Нещастя й зло безсилі вже,
Бо я Його навіки.

130 Я прагну викинути геть
1. Я прагну викинути геть
Із серця корінь зла,
І пильнувати в кожну мить,
Щоб не було гріха.
Щоб відчувати кожен раз,
Де саме марнота,
Щоб злий вогонь в душі погас,
Щоб я вже не блукав.
2. Тепер вже нероздільно я
З Тобою, Боже мій,
І серце любляче моє
Кладу до ніг Тобі.
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Таке, мов ока біг, швидке
Сумління дай мені,
Як близько гріх – збуди мене,
Мій сон умить розсій.
3. Якщо зі шляху я зіб'юсь –
Відразу зупини,
Дай руку лагідну Свою,
Любов‘ю наверни.
І хай найменший хибний крок
Болить в душі моїй,
Щоб знов закрила цінна кров
Недоліки мої.

131 Буду своїм співом
1. Буду своїм співом
Ісусові служити.
Мене купив Він кров'ю,
Щоб міг я вічно жити.
Приспів:

Співатиму Ісусу,
Щоб всі чули й знали,
Що Він урятував нас –
Господь життя і слави.

2. Не страшне тепер вже
Мені ніяке лихо,
Коли я про Ісуса
Співаю в серці тихо.
3. Буду прославляти
Його Ім'я всесильне,
Це музика найкраща,
Коли душа безсила.
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4. Буду я співати
Щомиті про Ісуса,
Коли в Його оселі
Із вірними зійдуся.

132 Я співатиму про Спаса
1. Я співатиму про Спаса,
Про Його святу любов,
Він Себе віддав у жертву,
В Ньому я життя знайшов.
Приспів:

О, співай, співай про Спаса,
/[:О, співай, співай про Спаса:]/

Відкупив Він кров'ю всіх,
/[:Відкупив Він кров'ю всіх:]/

В Ньому є спасіння наше,
/[:В Ньому є спасіння наше:]/

Зло і гріх Він переміг.
/Зло і гріх Він переміг, Він переміг, Він переміг/

2. Я розказувати буду,
Що Він вірним обіцяв,
В Своїй ласці і любові
Він життя у викуп дав.
3. Завжди буду прославляти
Мого Спаса у піснях,
Переміг Він смерть навіки.
Слава Богу в небесах!
4. Я співатиму про Спаса,
Про небесний поклик мій.
Він звільнив мене від смерті,
Показав небесний дім.
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133 Про чудовий той край
1. Про чудовий той край хай полине мій спів,
Там Господь чекає Своїх.
Грізні хвилі не б'ють до його берегів,
[:Вічний дім там для вірних усіх.:]
Грізні хвилі не б'ють до його берегів,
Вічний дім там для вірних усіх.
2. О! Це дім моїх мрій, у видіннях і снах
Горить дивний блиск Його стін,
Але є ще між нами завіса одна –
[:Поміж мною і містом моїм.:]
Але є ще між нами завіса одна –
Поміж мною і містом моїм.
3. Вже давно і незмінно чекає на нас
Наш Господь і кличе в Свій дім,
Бо Він буде Царем усіх царств повсякчас,
[:Він корони дасть вірним усім.:]
Бо Він буде Царем усіх царств повсякчас,
Він корони дасть вірним усім.
4. О, як гарно там буде в тім славнім краю,
Так вільно від смутків і лих.
Маєм пісню в устах, маєм працю свою,
[:Щоби там ми зустрітись могли.:]
Маєм пісню в устах, маєм працю свою,
Щоби там ми зустрітись могли.
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134 Я узяв свій хрест, Ісусе
1. Я узяв свій хрест, Ісусе,
За Тобою хочу йти.
Кволий, бідний і забутий,
Все, що маю я – це Ти.
Кожне прагнення негідне
Хай загине у мені.
Я багатий, хоч і бідний,
Бо Христос і Бог – мої.
2. Хай цей світ сміється з мене,
Він сміявся з Тебе теж.
Друзі йдуть, але я певний –
Ти від мене не підеш.
І коли Твій усміх бачу,
Добре, лагідне лице,
То мені уже не страшно,
Вмить світлішає усе.
3. Через труднощі й страждання
Я до Тебе ближче йду.
Хоч пригноблений, та знаю,
Що колись спокій знайду.
Не боюся горя й болю,
Як зі мною поруч Ти,
Справжня радість – це з Тобою
Бути разом навіки.
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4. Мрії світу, геть від мене!
І хоч поруч докір, біль,
Я щасливий, бо для Тебе
Віддаю всі дні свої.
Я покликав: "Авва, Отче!
Серце я Тобі віддав!
Навіть найгрізніші ночі
Все ж для мого є добра‖.
5. Ось, душе, твоє спасіння:
Піднімися над гріхом
І радій, працюй невпинно,
Все стерпи – нещастя, зло.
Думай, що за дух є в тобі,
Пам'ятай, що з Богом ти,
Спас за тебе був у гробі,
Тож без нарікань іди.

135 Прагну ближче до хреста
1. Прагну ближче до хреста,
Там течуть джерела,
Й кожен може пити з них,
Як потрібна сила.
Приспів: У хресті, у хресті
Вічну радість маю.
Скоро спокій я знайду
Там, де поспішаю.
2. Якнайближче до хреста –
Там любов і милість.
Ясна ранішня зоря
Ллє проміння щирі.
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3. Я стою біля хреста,
Вірю і надіюсь,
Що в омріяний той край
Я дійти зумію.

136 Завжди несе Ісус
1. Завжди несе Ісус
Всі труднощі мої,
Коли з довір‘ям я молюсь,
Він чує голос мій.
О Спасе! Не залиш,
У праці поможи,
Бо сильний Ти. О, зглянься з виш,
Надію віднови.
2. І розум дай згори,
Щоб волю лиш Твою
Вважати власною завжди,
Пригнобивши свою.
До болю звик я вже,
До горя і тривог,
Допоможи тримати хрест
Посвячення мого.
3. Зрости в душі моїй
Святий побожний страх,
Щоб обминути пастки всі,
Не згинувши в гріхах.
Щоби я завжди був,
Готовим помогти,
Щоби молитись не забув,
Пильнуючи завжди.
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137 О Ісусе, у Тобі
1. О Ісусе, у Тобі
Я знайшов душі спокій,
Як бушують хвилі злі,
Як вирує буревій.
О мій Спасе, заховай,
Поки шторм життя мине,
І у Свій небесний край,
О, молю, прийми мене.
2. Тільки Ти притулок мій,
В мене іншого нема,
Поможи і обігрій,
Як душа моя сумна.
Вся надія у Тобі,
Джерело Ти моїх сил.
О, притулок дай мені
Ти під тінню Своїх крил.
3. Все, що прагну я – це Ти,
Все, що треба, є в Тобі.
Силу зміг я віднайти,
Ти прозріти допоміг.
Джерелом Ти є життя,
Тож досхочу я нап‘юсь,
Щоб ввійти у майбуття.
О, прийми хвалу мою!

138 Всюди, де сонце промінь ллє
1. Всюди, де сонце промінь ллє,
Там царюватиме Ісус,
Царство заложить Він Своє,
Землю воно огорне всю.
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2. Люди прийдуть зі всіх сторін,
Вдячно схилившись перед Ним.
Світ прийме Господа, а Він
Словом навчатиме святим.
3. Щиро для Нього вдячний спів
Нестимуть, славлячи за все.
Ім‘я Його буде тоді,
Мов аромат ранкових жертв.
4. Людство для Нього вознесе
Вдячні пісні. Його Ім‘я
Буде прославлене за все,
В кожному серці засія.

139 Думки про Тебе, Спасе мій
1. Думки про Тебе, Спасе мій
Спокій мені несуть.
Яке то щастя провести
[:З Тобою вічність всю!:]
2. Чи є у світі звук такий,
Чи пам‘ять пригада,
Щоб був миліший, ніж Ім‘я
[:Спасителя Христа.:]
3. Надіє, радосте сумних
І лагідних сердець!
Який Ти добрий для усіх,
[:Шукаючих Тебе.:]
4. Усі, котрі Тебе знайшли,
Відчули благодать
І незрівнянну ту любов,
[:Що Ти у серце дав.:]
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5. Ісусе, радосте, в Тобі,
Є наша ціль одна.
Ти наша слава навіки –
[:Блаженна, неземна.:]

140 Наш вічний Царю дорогий
1. Наш вічний Царю дорогий,
Вдячність із наших вуст прийми,
Хилимось ми до Твоїх ніг,
Вдячні, що Ти нам допоміг.
2. Хай кожен вчинок у житті
Буде подякою Тобі;
В нас радість і любов всели,
Щоб в згоді жити ми могли.
3. Хай щира радість цього дня
Гріє, освітлює серця.
І хай любов вже не згаса,
Дивлячись завжди в небеса.
4. Хай кожна хвиля, кожна мить
Славою Господу дзвенить,
Доки не станем перед Ним,
Божим Помазанцем святим.

141 Разом із учнями Ісус
1. Разом із учнями Ісус
Свято пасхальне святкував,
Пам'ятку Він про смерть Свою
У той час започаткував.
2. "Ось це чиніть, – сказав Ісус, –
Смерть пам‘ятаючи Мою‖.
Наш Господь дав життя за нас,
Кров проливаючи Свою.
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3. До столу Господа прийдім,
І з чистотою у серцях
Цей хліб і це вино приймім,
Вірно ідучи до кінця.
4. Думкою полетімо там,
У тихий Гетсиманський сад,
Де тік з чола кривавий піт,
Де йшла молитва в небеса.
5. Хай прошепоче нам Кедрон,
Як Спас за грішний світ страждав,
Він вірно виконав Закон,
Він за всіх нас життя віддав.

142 Господь наш стояв в печалі
1. Господь наш стояв в печалі,
Він оплакував того,
Хто тепер лежав в могилі,
Оповила смерть кого.
Він підвів лице Своє –
Що за ласка в ньому є!
Сум Його ми бачим всі
В тих сльозах в Віфанії.
2. Він приніс усім утіху,
Заспокоїв всі серця,
Незабаром всьому світу
Буде радість без кінця.
Що за міць в Його словах –
Проганяє зло і страх.
Силу й велич бачим всі
В праці у Віфанії.
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3. Подивитися дав змогу
Всім на Царство, що прийде,
Де померлі стануть з гробу,
Буде все святе й нове.
Перед гробом цим Він став
Й дивну силу показав.
Що за славу бачим всі
В образі в Віфанії.
4. Як, буває, біль стискає
Наше серце в дні нещасть,
То Товариша ми маєм,
Що спіткнутися не дасть.
Завжди поруч з нами є,
Віри в серце додає.
Міць Його ми бачим всі
В праці у Віфанії.

143 Де б не зійшлись в Ім'я Твоє
1. Де б не зійшлись в Ім'я Твоє,
Там завжди Ти присутній є.
Коли шукає хтось тебе,
То, щиро прагнучи, знайде.
2. Бо Ти живеш лиш серед тих
Покірних серцем і святих;
І всюди, де вони ідуть,
Твоє Ім'я в серцях несуть.
3. Ласкавий Пастирю, зішли
Нам ласки й милості згори.
Дай відчувати нам весь час,
Що Ти присутній серед нас.
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4. В молитві дивна сила є,
Вона наснаги додає.
Навчи в надії нам рости
І Світлом Правди освіти.

144 Радість усім! Господь прийшов
1. Радість усім! Господь прийшов!
Співайте всі святі!
Він вірних всіх візьме тепер
[:У Свій небесній дім!:]
У Свій, у Свій небесній дім!
2. О, підніміть, сумні, свій зір
На знаки навкруги.
Месія тут, вже скоро Він
[:Цей світ буде вести.:]
Цей світ, цей світ буде вести.
3. О! Що за радість для землі!
Хай спів лунає скрізь,
Хай у лісах і на полях
[:Звучить ця славна вість.:]
Звучить, звучить ця славна вість.
4. В тім Царстві буде благодать
І праведність свята.
Пізнає світ тоді любов,
[:Любов святу Христа.:]
Любов, любов святу Христа.
5. О! Що за втішну вість дає
Євангелія всім.
Вона звільня від тягарів
[:І мир приносить в дім.:]
І мир, і мир приносить в дім.
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6. Радість усім! Господь прийшов!
Ось, земле, є Твій Цар!
Нехай серця усі складуть
[:Йому подяки дар!:]
Йому, Йому подяки дар!
7. О, радість всюди і для всіх –
Для ангелів, людей!
Хвала Отцю, бо близько вже
[:Той славний Ювілей.:]
Той славний, той славний Ювілей.
8. О вся природо, прославляй
Царя, Котрий прийшов!
Вітри, річки, гучні громи,
[:Хваліть Ім‘я Його.:]
Хваліть, хваліть Ім‘я Його.
9. Сонце яскраве і квітки,
І всі поля хлібні,
І легкий вітер, і струмки,
[:Несіть свої пісні.:]
Несіть, несіть свої пісні.
10. І все, що дихає, живе,
Хай пісню заспіва.
Хай всі ліси загомонять
[:Хвали гучні слова.:]
Хвали, хвали гучні слова.
11. Хай зазвучить цей славний хор
По горах і полях,
Підхопить хай величний спів
[:І небо, і земля.:]
І небо, і небо, і земля.
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12. Радість усім! Господь прийшов!
Хай зазвучить в серцях
Той дружний спів, той славний гімн,
[:Та радість без кінця!:]
Та радість, та радість без кінця!

145 Спасе, веди мене
1. Спасе, веди мене,
Сам я не можу йти,
Від сліду Твого ні на мить
Не можу відійти.
2. Я безпорадний сам –
Сила є там, де Ти.
Без допомоги я би впав.
Прошу, завжди веди.
3. За радість у душі,
За ціль, що маю я,
Хай прославляється повік
Твоє Святе Ім'я.
4. Ласка Твоя дає
Пробачення мені
І каже, що я маю мир
Із Богом у душі.
5. О, говори, і я
Зроблю, як скажеш Ти,
Бо тільки по Твоїх слідах
Я прагну далі йти.
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6. Серцю, коли блука,
Правильний шлях вкажи.
До мого дому заведи,
Де б я з Тобою жив.

146 Як обтяжені, безсилі
1. Як обтяжені, безсилі,
Як в потребі є не раз,
Як від голоду ослабли,
Ти є "Хліб життя" для нас.
2. І коли нас спрага мучить,
І шукаємо пиття,
То для нас стаєшся завжди
Ти "Криницею життя".
3. Як нависли чорні хмари,
Як темніє у очах,
Ти для нас – яскраве Світло,
Що освітлює нам шлях.
4. Ласку щедро нам зсилаєш,
І корону нам даси.
Ми живемо, хоч вмираєм,
Бо життям є нашим Ти.

147 Хай небо і земля
1. Хай небо і земля,
Хор ангелів й людей,
Зі мною прославля
Ісуса кожний день.
Ми величатимем Агнця,
Йому звучить хай слава ця!
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Приспів:

Йому звучить хай слава ця!
/Йому звучить/

2. Ісус – це радість всім,
Землі і небесам.
І іншого в житті
Ім‘я не дано нам,
Яким би ще життя знайти –
Ісус помер, щоб світ спасти!
3. Вже клич сурми звучить.
О, з радістю ідіть,
Віддайте кожну мить
Тому, Хто вмер за світ.
Він на хресті за всіх страждав,
За всіх Своє життя віддав.

148 Хай кожне вухо чує вість
1. Хай кожне вухо чує вість,
Що серце веселить,
Бо скрізь Євангельська сурма
Запрошенням звучить.
2. Приготувала мудрість нам
Це свято для душі,
І ми куштуємо на нім
Дари її святі.
3. О ви, що спраглі у житті,
З такого джерела
Напитись можете тепер,
Де є вода жива.
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4. Тут щедро ллється благодать,
Блаженство неземне.
Мов переповнена ріка,
Спасіння всім тече.
5. Ворота ласки в небесах
Відкриті для молитв.
Усім, чим треба, добрий Бог
Завжди благословить.

149 Радіймо в Господі Христі
1. Радіймо в Господі Христі.
Тепер ми з Ним – одне.
Надію, що на Нім стоїть,
Ніщо не похитне.
2. Хоч обступили вороги,
І руки кволі в нас,
Та Господь нас хова завжди
Від шкоди і нещасть.
3. Ми бачим вірою Його,
Він завжди біля нас.
Тоді боятись нам чого?
Він – вірний захист наш.
4. Він переміг і смерть, і гріх,
Відкрив дорогу. Тож
Тепер можливість є для всіх
Перемогти також.
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150 Хай світ іде собі, де йшов
1. Хай світ іде собі, де йшов,
Не піду я за ним,
[:Не повернусь до нього знов,:]
Бо Спас мене звільнив.
2. Не тішать радощі земні,
Я через них пройшов.
[:Я є щасливий відтоді,:]
Як Господа знайшов.
3. Як гасить раннє світло дня
Всю зоряну красу,
[:Так меркне втіха та земна,:]
Як поруч є Ісус.
4. Тепер ніщо не зможе знов
Зашкодити мені.
[:Його Ім‘я, Його любов:]
Навіки у душі.

151 О земле, ти озвись піснями
1. О земле, ти озвись піснями,
Щоб всюди гомін їх пройшов!
Бо Царство Боже поруч з нами.
Твій Цар вже тут, Він вже прийшов.
Приспів:

О, піднімися, бо для тебе
З‘явилось світло, Господь твій!
Сія зоріння вже на небі –
Тисячоліття день новий.
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2. Коли поглянеш біля себе –
Земля, мов ураган реве…
А тут – Господь землі і неба
Стоїть і Наречену зве.
3. Відкрийте двері серця свого,
Бо Він звертається до вас,
У Нього гострий меч – це Слово,
Він Цар царів, Він Господь наш.
4. Він вже прийшов! Нехай прославлять
Його всі мешканці землі,
Бо Він – Життя, Він – Слово Правди!
Хвала і честь Йому повік!

152 О, будь бадьорим, подорожній
1. О, будь бадьорим, подорожній,
Щоб назавжди твій страх пройшов!
Той, Хто життя дав на Голгофі,
Тепер із Царством вже прийшов!
Приспів: Тисячолітнє Царство бачим,
Той довгожданий славний день,
Той світлий ранок для Сіону,
Що був провіщений здавен.
2. Звіщайте світу цю новину
Час відпочинку вже близький,
Усіх пригноблених чекає
Тисячолітній Ювілей.
3. Хоча густі і темні хмари
Ховають ранішню блакить,
Та незабаром сонце встане
І розжене темряву вмить.
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4. О, поспішіть часи блаженні,
Коли зберуться всі в Христі!
О, тільки б виявитись вірним,
Щоб царювати з Ним тоді!

153 О, відчиніть серця свої
1. О, відчиніть серця свої!
Вітайте всі Царя царів!
Пісні хвали нехай пливуть,
Бо вже Спаситель світу тут.
2. Він справедливий, і завжди
Готовий з поміччю прийти;
У Нього святість на чолі
І справедливість у руці.
3. Благословенними є ті,
Кого веде Господь в житті,
Яким щасливим є той дім,
Де гостем є Сам Цар царів.
4. Серця широко відчиніть
І їх святинею зробіть,
В котрій нема земних надій,
А лиш любов і мир святий.
5. Широко серце я відкрив,
Щоб, Спасе, Ти у ньому жив,
Твій дотик дай відчути знов,
Яви в мені Свою любов.
6. Прийди і сили дай усім,
Хто поспіша в небесний дім,
О, Духом, Словом доведи
До заповітної мети.
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154 О Світло світу, засіяй
1. О Світло світу, засіяй
На Свій покірний люд:
Коли зберемося разом –
Учителем нам будь.
2. Учи нас так, як тих навчав,
Котрі з Тобою йшли,
Щоб Слова Твого повноту
Ми бачити могли.
3. Його багатство, глибину
Нам розпізнати дай,
Новини радісної вість
У досвідах навчай.
4. Потрібна поміч нам Твоя
Щомиті у житті,
Тримай в любові нас завжди
І в єдності святій.
5. Нехай живуть у нас в серцях
Твої життя слова,
І ласка хай Твоя завжди
Над нами пробува.

155 Наче гомін вод великих
1. Наче гомін вод великих,
Що несуться вздовж віків,
Скрізь лунає милозвучний,
Дивний і могутній спів.
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Приспів:

Алілуя! Алілуя!
Забринить нехай все враз,
Бо Христос прийшов, Цар слави,
Наш Месія, Господь, Спас.

2. Ось зійшла Зоря Порання
Й промені на землю ллє.
Він є Альфа і Омега,
Першим і Останнім є.
3. Спасе любий, не з скарбами
Перед Твій приходим Трон,
Все, що маєм – наше серце,
Віддаєм Тобі Його.

156 Довго в рабстві ми чекали
1. Довго в рабстві ми чекали
Світла ранньої зорі,
Пута блуду відчували,
Ідучи в нічній порі.
Та з'явилось ясне світло,
/Та з'явилось ясне світло/

Радість, мир дає нам всім,
/Радість, мир дає нам всім/

Страх розвіює, як вітром,
О, як легше на душі!
2. Джерелом благословення
Є повернення Твоє,
В Тобі маємо спасіння,
В Тобі радість наша є.
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І у виконанні точнім
/І у виконанні точнім/

Давніх образів й пророцтв
/Давніх образів й пророцтв/

Бачим докази наочні
Твого царства й всіх свідоцтв.
3. Ми з усього серця прагнем
Славу бачити Твою;
Перед нею ворог слабне
Й силу зло втрача свою.
І на славу цю недовго
/І на славу цю недовго/

Вже чекатиме Сіон,
/Вже чекатиме Сіон/

У сіянні дня нового
Царюватиме з Христом.
4. Наречена з Нареченим
Всюди світло розіллють
І всім стогнучим й нужденним
Волю, радість й мир дадуть.
Прийде день той довгожданий,
/Прийде день той довгожданий/

Де не буде зла й нещасть,
/Де не буде зла й нещасть/

Бо від блуду і омани
Всіх врятує Миру Князь.

157 Гляньте! Ось зоріння славне
1. Гляньте! Ось зоріння славне!
Ось той "смутку Чоловік",
Що Його Отець прославив,
Він з вінцем на голові.
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Приспів:

Слава! Слава! Слава!
Спасу і Царю!
Слава! Слава! Слава!
Всіх царів Царю!

2. Хори ангельські небесні,
Славте Спаса і Царя,
Й ті псалми хвали чудесні
Хай почує вся земля.
3. І пройшовши крізь страждання,
Біль, насмішки від людей,
Він тепер у славі сяйній
Наречену власну жде.
4. Чути співи тріумфальні,
Гармонійні і гучні!
Господь наш у сяйві славнім!
То ж радійте вірні всі!

158 Спасе наш, благослови нас
Спасе наш, благослови нас,
Щоб у мирі ми жили,
І вперед йдучи невпинно
У любові ми росли.
О, зішли нам в серця втіху!
А як духом впадем ми,
То прийми молитву тиху
І у вірі нас зміцни.
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159 Нам своє благословення
1. Нам своє благословення,
Любий Господи, зішли,
Щоб любов'ю і натхненням
Ми наповнитись змогли.
Віднови нас, віднови нас,
Щоб ми й далі радо йшли.
2. Ми подяку й поклоніння
Віддаєм тобі в піснях.
Хай плоди твого спасіння
В нас рясніють у серцях.
Будь у всьому завжди з нами,
Там де Ти – там гине страх.

160 Я Твій є, Господи, цілком
1. Я Твій є, Господи, цілком,
Бо кров'ю Ти мене купив,
Тому благаю, щоб мене
Своїм знаряддям Ти зробив.
2. Твоїм живу, Твоїм помру,
Щоб бути в вічності Твоїм,
Щоб із Тобою увійти
В омріяний Отцівський дім.
3. Твоя дорогоцінна кров
Мене звільнила від провин,
Для Тебе все я посвятив
І став омитим і новим.
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4. Ти помагаєш всім слабким
Діла вершити нелегкі,
Любов'ю й ласкою завжди
Нас зігріваєш у житті.

161 В Тобі втішаюсь я
1. В Тобі втішаюсь я,
В мені живе Твій Дух,
Ти поміч в час тривог моя,
Найкращий, вірний Друг.
2. Хоч висиха вода
З джерел лісів і піль, –
Твоя незмінна повнота
Вгамує спрагу й біль.
3. Хто ласку нам дає?
Хто береже завжди?
Коли Христос багатим є,
Чи будеш бідним ти?
4. Тягар мій Господь взяв,
Тепер я не один.
Йому віддав я все, що мав,
І прагну йти за Ним.

162 Любий Господи, мені
1. Любий Господи, мені
Наймиліш година ця,
Як до Тебе у тиші
На колінах молюсь я.
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2. В ту блаженну ранню мить
І в вечірній тихий час
В небеса мій дух стримить
Й біль тривог зникає враз.
3. І я зміцнений тоді,
І омитий від провин,
Мир і радість є в мені,
Я тепер вже не один.
4. І не виразиш в словах
Те полегшення в душі,
Той бальзам, що на очах
Гоїть рани в серці всі.
5. І вже страху більш нема,
Я немов у небесах.
Ніжна й лагідна рука
Сльози стерла на очах.
6. Поки ще мій шлях трива,
Привілей такий ось мій.
Виливаю душу я
Щиро, гаряче Тобі.

163 До Тебе, Господи, мій клич
1. До Тебе, Господи, мій клич,
До Твоїх ніг схиляюсь ниць;
Коли час горя надійде,
Благаю – не залиш мене.
2. Ти – Друг самотніх і слабих,
З Тобою поруч біль мій стих,
Ось клич відчинених дверей –
Отець Твій зве Своїх дітей.
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3. Хіба, як хтось Тебе просив,
То Ти йому не відповів?
Незмінними є ці слова:
―Просіть, і дано буде вам".
4. Коли забутий я всіма,–
Христос мене не забува,
Дає усе в належний час.
Зі мною завжди є мій Спас.

164 Божий день уже зоріє
1. Божий день уже зоріє,
Видно відблиск вдалині;
Всі, хто вже збудивсь, вітайте
Світло Ранньої Зорі.
Приспів: Чути клич! Вдягніть свою броню,
Духа меч стисніть в руці,
Одягніть спасіння шолом,
Ідучи для Господа на бій.
2. Майте в Господі надію,
Страху не впустіть в серця,
Разом з Ним ми досягнемо
Переможного кінця.
3. Йдіть вперед сміливо й твердо
Проти злого і гріха,
Господь завжди буде з вами,
Вас корона вже чека.
4. Переможці з Своїм стягом
По долинах і горбах
Йдуть, бо гімн гучний лунає:
―Вся земля в Христа руках!‖
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165 О любов велична Божа
1. О любов велична Божа!
Радість неба, о зійди!
Ти нам жити допоможеш,
Благодатною є ти.
Любий Отче, Ти ласкавий,
Ти – любов свята без меж.
Ми спасенні, Ти є з нами,
Як ми любимо Тебе!
2. О Владико Всемогутній,
У Тобі життя усім,
В нас живи і будь присутній,
Не лишай уже наш дім.
Ми Тобі усе, що маєм,
В вірній службі віддамо,
Пісню слави заспіваєм
Про Твою святу любов.
3. О, зверши Нове Створіння,
Нас очисти й обнови,
Велич вияви спасіння,
І в серцях у нас живи.
Змінюємось з слави в славу,
Поки Ти Своє лице
Не об‘явиш перед нами,
Щиро вдячними за це.
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166 О Ісусова любов
1. О Ісусова любов,
Дай у серце радість знов,
Бо стомився я в житті,
В безперервній боротьбі.
Любий Спасе, поможи,
Дух понурий підніми,
Поведи у край святий,
Де не знатиму біди.
2. Лиш Тобі довірюсь я,
Бо утіха Ти моя.
Благодаті хай Твої
Будуть захистом мені.
У спокусах нелегких
Ти для мене – Рятівник.
Хочу бути по всі дні
Біля Тебе, Спасе мій.
3. Ти даєш бажання ці
І надію для душі.
Я покинув все внизу
І до Тебе вгору йду.
Ти, до Кого я молюсь,
Душу радуєш мою.
О Ісусова любов,
Дай у серце радість знов!
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166а Спасе, все моє в житті
1. Спасе, все моє в житті
Я присвячую Тобі,
Хай прожитий кожний день
На хвалу Тобі іде.
Руки віддаю свої,
Щоб наказ сповняли Твій,
Ноги скрізь мої підуть
І Твою вість рознесуть.
2. Голос мій візьми, щоб він
Лиш Тобі співав свій гімн,
З уст моїх полине вість
Й про спасіння розповість.
Весь свій час, всі дні мої
Я до ніг кладу Тобі,
Розум вжию проти зла,
Щоб любов перемогла.
3. Волі накажи моїй,
Щоб закон чинила твій,
Серце тішиться моє,
Як Христос у Ньому є.
Найдорожчий скарб любов
Віддаю Тобі у схов,
І благаю, Спасе мій,
Хай увесь я буду Твій.

167 Велична лагідність сія
1. Велична лагідність сія
В Спасителя лиці,
Його корона, мов зоря,
[:Його вуста – благі.:]
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2. Нікому не зрівнятись з Ним
Зі всіх людських синів.
Він є прославленим, святим
[:В небесній стороні.:]
3. Він бачить стогнучих людей,
І звільнення їм дав;
За нас Він ніс той хрест тяжкий
[:І горе наше взяв.:]
4. Обітниць Божих щедрий дар
Запевнив нам усім.
Так, наша віра спочива
[:На цій міцній Скалі.:]
5. О, що за ласка без границь
Й любові глибочінь!
Коли із Спасом кожна мить,
[:Що треба ще мені?:]

168 Ось той "смутку чоловік"!
1. Ось той "смутку чоловік"!
Божий Син прийшов, щоб всіх
З смерті вивести навік!
Алілуя! Наш Спаситель!
2. Перенісши сором й біль,
Врятував мене Спас мій,
Давши цінний викуп Свій.
Алілуя! Наш Спаситель!
3. Ми не гідні, ми без сил,
Він у крові нас омив,
З смерті і гріха звільнив.
Алілуя! Наш Спаситель!
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4. На хресті страждань, терпінь
"Все звершилось" крикнув всім,
І тепер у славі Він.
Алілуя! Наш Спаситель!
5. Він прийшов, наш славний Цар,
То ж несім Йому у дар
Серця люблячого жар.
Алілуя! Наш Спаситель!

169 Скільки тих, що сплять у тлінні
1. Скільки тих, що сплять у тлінні,
Але будуть славні дні,
І на ранок воскресіння
Ми зустрінемось усі.
Із глибин у океанах,
Із пустинь та із полів,
З гір, долин всі люди стануть –
По усій-усій землі.
Приспів:

Скільки тих, що сплять у тлінні,
Але будуть славні дні,
І на ранок воскресіння
Ми зустрінемось усі.

2. Як весняний цвіт чудовий,
Що плекали й берегли,
Від нас забраний раптово, –
Що за розпач маєм ми!
Довго тут, біля могили,
Наше серце крає біль.
Всі надії вмить розбились
Все затьмарилось в житті.
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3. Ті, хто сплять – сплять не навіки
У могильній самоті, –
Скоро висохнуть сліз ріки,
Встануть всі, котрі у сні.
Бо у цьому дні новому
Всім повернеться життя,
Щоб могли всім серцем знову
Привернутись до Отця.

170 В безладді людському
1. В безладді людському і в світі спокус
Який є приємним з святими союз,
Як добре є знати, що я не один,
Й спішити туди, де Ісус і мій дім.
Дім! Дім! Милий дім!
Візьми мене, Спасе, до слави, в мій дім.
2. О, любі зв‘язки, що єднають всіх нас,
Як міцно в любові тримає нас Спас.
Мій Господь щомиті зі мною в житті,
Та прагну із Ним увійти у мій дім.
Дім! Дім! Милий дім!
Візьми мене, Спасе, до слави, в мій дім.
3. О Спасе, благаю, в моїй боротьбі
Додай непохитної сили мені,
До Тебе звертаюся з горем своїм,
Надіючись скоро ввійти у мій дім.
Дім! Дім! Милий дім!
Візьми мене, Спасе, до слави, в мій дім.
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171 Очима віри бачу
1. Очима віри бачу, що присутній Господь знов,
Він чавить виноград, що переповнений є злом,
І бачу – Він з мечем вогнистим у руці прийшов:
Наш Цар присутній знов.
Приспів:

Слава, слава, Алілуя!
Слава, слава, Алілуя!
Слава, слава, Алілуя!
Наш Цар присутній знов.

2. Вже скоро Він судитиме всіх мешканців землі,
По знаках видно, що вже близько воскресіння дні,
Поправу Він трощить усі престоли на землі.
Наш Цар присутній знов.
3. ―Часи Поган‖ закінчились, минулись їх царі,
І незабаром зникнуть вже назавжди зло і гріх,
А Лев із покоління Юди владу візьме скрізь.
Наш Цар присутній знов.
4. Звук ―Сьомої сурми‖ звучить! Цар переможно йде!
На троні справедливості судитиме людей!
Прийми ж, душе моя, Його і будь з Ним день-у-день!
Наш Цар присутній знов!

172 Любов моя – Тобі
1. Любов моя – Тобі,
Христе, Тобі!
Почуй слова мої
В ревній мольбі.
Благаю про одне:
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Приспів:

Щоб я любив Тебе
[:Сильніше ще.:]

2. Колись я лиш бажав
Втіх на землі,
Та як Тебе пізнав,
Ти лиш в душі.
Молюся я тепер:
3. Хоч часом в серці біль,
Горе і сум,
Ось посланці Твої
Радість несуть.
Співатимем тепер:
4. В останню мить в житті
Я прошепчу
Щиру хвалу Тобі,
Серцем злечу.
Молитва ввись піде:

173 О сумний, де б ти не був
1. О сумний, де б ти не був,
Стань біля хреста,
Розкажи про серця сум,
Стань біля хреста.
Все Спасителю скажи,
Страхи всякі віджени,
Він почує, говори,
Стань біля хреста.
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2. Поспіши, о, не барись,
Стань біля хреста,
Це посвячення твоє,
Стань біля хреста.
Важко, боляче тобі,
Та любов полегшить біль,
Відпочинеш у Христі,
Стань біля хреста.
3. О, блаженна думка та:
―Стань біля хреста‖.
Так, любов усіх спасла.
Стань біля хреста.
Ріки милостей течуть,
Всі хто хоче – йдуть і п‘ють.
О, щоб світ увесь почув:
―Стань біля хреста‖.

174 Я вірою дивлюсь
1. Я вірою дивлюсь
На Тебе і молюсь,
Спасе святий,
Почуй мене, зміцни
І від гріха звільни,
Щоб я в житті завжди
Був тільки Твій.
2. У милості Своїй
Ти сили дай мені,
Жар запали,
Бо Ти за мене вмер,
Гріха провину стер,
Тому любов тепер
Мою прийми.
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3. Я йду земним шляхом,
Тут горе лиш кругом,
О, будь вождем!
Ніч в день перетвори,
Сумну сльозу зітри,
Не дай з путі зійти.
Веди мене.
4. Коли моє життя
Дійде вже до кінця
У світі тім,
Благаю – не залиш,
Весь страх у серці знищ,
Візьми до Себе в виш
В небесний дім.

175 О Боже, я тут
1. О Боже, я тут
Знайшов дивний ґрунт,
Де радість, життя,
Справжня втіха ростуть.
Приспів:

Алілуя! Богу слава!
Алілуя! Амінь!
Алілуя! Скоро в славі
Зустрінемось всі.

2. О, ласка оця
Є в крові Агнця,
Котрий нас усіх
Приведе до Отця.
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3. На дереві Він
За мене висів,
І скоро вже звільняться
Грішники всі.
4. Отут на землі
У горі й біді,
Як добре плекати
Надії святі.
5. І скоро всі ми
Зустрінемось з Ним,
Тоді вже відчиняться
Очі сліпим.

176 Мій Бог! Лиш в Ньому радість є
1. Мій Бог! Лиш в Ньому радість є
І джерело утіх.
У Нім мій найясніший день
І спокій снів моїх.
2. І у найбільшій темноті
Сія Твоє лице,
Бо Ти є світлом для душі,
В Тобі живе усе.
3. Обітниць Твоїх ширину
Я бачу в небесах,
І пісня вдячності, хвали
Є на моїх вустах.
4. Вузьким шляхом я буду йти
За Господом услід;
Чинитиму, що каже Він,
А не що каже світ.
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177 Мій славний Господи, щодня
1. Мій славний Господи, щодня
Чинити прагну тільки те,
Що Ти у Слові заповів,
Усе, що чисте і святе.
2. Ну що таке моє життя?
Ну з чим Тобі служити йти?
Та буду вірним до кінця
Такому Другові, як Ти.
3. Не прагну радостей земних,
Не ваблять розкоші мене,
А того скарбу, що Ти дав,
Від мене світ не відбере.
4. Лише для Тебе я живу,
Тобі всі дні мої віддам,
І знаю – як впаду без сил,
То Ти мене піднімеш Сам.
5. Вже близько час, коли Господь
Зітре з землі усяке зло,
Тоді пізнає цілий світ
Його спасіння і любов.

178 Надію маю у Христі
1. Надію маю у Христі,
У крові праведній, святій;
На світ не покладаюсь я –
Лиш на Ісусове Ім'я.
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Приспів:

Він – Скеля, Він – фундамент мій,
[:Весь інший ґрунт – пісок сипкий.:]

2. І навіть в темряві густій
Надію маю у Христі,
І в найлютіший буревій
Мене тримає якір мій.
3. Угода Божа й кров Христа
Ведуть мене усі літа.
Коли мене лишають всі,
Уся моя надія – Він.

179 Живу я з піснею завжди
1. Живу я з піснею завжди;
Ось, над земним тужінням
Приємний милозвучний гімн
Віта Нове Створіння.
І через галас весь і шум
Я можу відчувати
Який величний той мотив!
Ну як тут не співати?
2. Як підбадьорюють в біді
Його ласкаві очі!
Хоч всюди темрява, та Він
Дасть пісню серед ночі.
Тепер вже мною жоден шторм
Не зможе захитати.
Ось Господь неба і землі!
Ну як тут не співати?
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3. Я глянув вверх – крізь темінь хмар
Вже видно блиск зоріння,
Котре все більше розсіва
Кругом своє проміння.
Христос дає у серце мир –
То джерело багате.
Усе моє, а я Його!
Ну як тут не співати?

180 Приємний спогад від років
1. Приємний спогад від років,
Що у мандрівках я провів,
Бо де би я не поспішав,
Зі мною Бог перебував.
2. Не маю місця на землі,
Мій дім у кожній стороні.
Однак спокійний я завжди,
Бо завжди там зі мною Ти.
3. Де б не бував у тім житті –
Немає щастя для душі,
Бо справжнє щастя неземне
Є тільки там, де Бог веде.
4. Без Тебе було б страшно йти,
Бо тільки там, де поруч Ти,
Безпечно жити для душі,
Безпечно йти по цій землі!
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181 О Отче Всемогутній мій
1. О Отче Всемогутній мій,
Прийми хвали пісні.
Яку ж бо ласку й благодать
Зсилаєш Ти мені.
2. У Слово вірю я Твоє,
Ти добрий і святий.
Благослови в Христі мене,
Щоб я Тобі служив.
3. Сміливо можу я іти
Додому, в небеса,
Та поміч дай мені Свою,
Бо не дійду я сам.
4. Збудіться сили всі душі,
Хай цей блаженний гімн
Заповнить найтемніший час,
Щоб не томитись в нім.

182 Співаю про Ісуса
1. Співаю про Ісуса,
Який ласкавий Він,
Бо ллє благословення,
Дає у серце спів.
Співаю про Ісуса,
Про Божого Агнця.
Він дав Себе у викуп,
Вернув мені життя.
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2. Співаю про Ісуса,
Схиляюсь перед Ним
В думках про те, яким Він
Є добрим і святим.
Співаю про Ісуса,
Хоч гнобить сила зла.
Співаю про ту ласку,
Котра мене спасла.
3. Співаю про Ісуса,
Ідучи по шляху
До славної Вітчизни,
В домівку неземну.
Коли ввійду нарешті
У двері в небесах,
То буду прославляти
Ісуса у віках.

183 Щомиті пильним будь
1. Щомиті пильним будь –
Скрізь пастки ворогів;
Про гріх підступний не забудь,
Щоб він тебе не звів.
2. Пильнуй, борись, молись,
У битві мужнім будь,
І кожний день звертатись ввись
По поміч не забудь.
3. Ти ще не переміг,
Тому не стій, біжи,
І поки не завершиш біг,
Корону бережи.
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184 Зі шляху не звертай
1. Зі шляху не звертай,
Там, де корона, йди,
Відвагу й віру в серці май,
Щоб зло перемогти.
2. З молитвою завжди
У вірі міцно стій,
І хай яскравий день новий
Продовжить далі бій.
3. Ти виграєш той бій,
Коли звершиш усе,
Бо хоч ворожий щит міцний,
Твій меч сильніший все ж.
4. Ця зброя неземна!
В обітниці ти йдеш!
Вже скоро Божого вінця
У славі одягнеш.

185 Серце моє, пісні хвали
1. Серце моє, пісні хвали
Богові вдячно вознеси!
Для цього сили всі віддай!
Божий характер прославляй!
2. Хай пам‘ять лишиться в душі
Про Божі милості усі.
Як батько Він мене підняв,
Бо я у сум і розпач впав.
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3. Так, душу Він мою веде,
Бо любить і простив мене.
І кожен раз, як я благав,
Він відпочинок посилав.

186 Мій час в Твоїх руках
1. Мій час в Твоїх руках,
І я радію цим.
Усе Тобі я віддаю
Керуй, мій Боже, всім.
2. Мій час в Твоїх руках,
Яким не був би він,
Чи то погожим, чи сумним –
Видніше є Тобі.
3. Мій час в Твоїх руках,
Тож не боюся я.
Ти, Отче любий, бережеш
Завжди Своє дитя.

187 Перед справедливістю
1. Перед справедливістю
Немає вже боргів,
Бо Ісус за це помер
Усе Він заплатив.
Приспів:

Все Він заплатив,
Всі борги мої,
Так, помер і заплатив
Він всі борги мої.
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2. Він з небес сюди прийшов
І на хресті страждав.
Все що треба, Він сповнив,
"Звершилося!" сказав.
3. Тож невтомно йди вперед,
Хоч шлях цей є тяжким,
Вірним, вдячним Тому будь,
Хто Спасом є Твоїм.
4. Жертву люблячу склади
Ти до Ісуса ніг,
Тільки в Тому завжди стій.
Хто в славі неземній.

188 Ближче до Тебе все
1. Ближче до Тебе все,
О Боже мій!
Хоч би й на хрест прийшлось
Піти мені.
Буде завжди мій спів:
Приспів:

Ближче, о Боже мій,
До Тебе Ти дозволь
Бути мені.

2. Я мов той мандрівник.
Ось день минув...
І тут на камені
Я відпічну.
Та радісно мені...
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3. Правда Твоя сія
Сонцем з небес,
І її промені
Ти мені шлеш.
Щоб я завжди був Твій...
4. Високо в небеса
Я полечу,
Ближче, мій Господи,
Бути спішу.
О, тільки в кожнім дні...

189 Я вже блукати не піду
1. Я вже блукати не піду,
Шукаючи марнот,
Бо знаю, що найкраще тут,
Де Господа народ.
2. В Його обітниці живу,
А Дух мене веде.
Він силу для душі нову
Дарує кожний день.
3. Те, що для світу марнота, –
Для мене скарбом є,
Нестиму вірно я хреста,
Бо щастя це моє.

190 Не може кров тварин
1. Не може кров тварин
На вівтарях усіх
Когось звільнити від провин
Або омити гріх.
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2. Але Агнець з небес
Усі гріхи забрав.
Дав кращу жертву за рід весь
І кров ціннішу дав.
3. Який Він ніс тягар,
Презирство, глум і сміх.
Життя поклавши на вівтар,
Щоб відкупити всіх.

191 "Не моє", а все Ісуса
1. "Не моє", а все Ісуса,
Кров'ю Він мене купив,
Я Його тепер назавжди
Щирим серцем полюбив.
Приспів:

"Не моє!" О! "Не моє!"
/О, ні! / О, ні!/

Спасе, я увесь є Твій.
/Спасе, я увесь, увесь є Твій/

Вся моя надія в Тобі,
Я назавжди тільки Твій.
2. "Не моє", а мого Спаса
Все, що є в моїм житті.
Все, що маю, довіряю
В руки Спасові святі.
3. "Не моє" – мій час, таланти –
Для Христа приношу я,
Щоб у службі гідно вжити
Все на славу для Царя.
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192 Для себе ми тепер
1. Для себе ми тепер
Й для тіла не живем,
І вже для світу наших сил
Даремно не даєм.
2. Життя прожитий час
Збагнути допоміг,
Що тільки воля тіла в нас
Породжує весь гріх.
3. Відкиньмо геть тепер
Всю світську марноту,
Лиху пожадливість очей,
Життєву суєту.
4. Для світу мертвим будь,
Для всіх його принад,
До марних почестей, пишнот
Не повертайсь назад.
5. У Господі життя
І вічний мир знайдем,
Вже незабаром разом з Ним
У славу увійдем.
6. Засяємо тоді,
Мов сонце, в Царстві тім,
У небі чистім і без хмар,
В блакитній чистоті.
7. Одягнені в хвалу,
Ми будемо, як Він,
І житимем тоді разом
У світлі неземнім.
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193 Злетімо вгору вище хмар
1. Злетімо вгору вище хмар,
Залишмо всіх турбот тягар,
Щоб славу й велич майбуття
Змогли побачити серця.
2. Дочасні радощі марні
Нас не прив'яжуть до землі.
В земних речей короткий вік,
Небесна радість є повік.
3. Невже зі шляху щось зведе,
Котрий до Господа веде?
Чи ж нам миліш земні зв'язки,
Ніж спільність з Богом навіки?
4. В Господній праці день за днем
Для себе радість ми знайдем,
Шляхом вузьким продовжим йти,
Щоб радість вічності знайти.

194 Блаженство очищених
1. Блаженство очищених, вільних усіх!
Я в нього поринув, як добре мені!
Не житиму більше у злі і гріхах,
Бо бачу слід цвяхів на Спаса руках.
Приспів: Співай про Його любов!
[:Сильну Його любов!:]
Здатну спасти!
2. Блаженство очищених є у Христі,
Тепер не під осудом я у житті,
Співатиму я: Він мене врятував
І сяйвом обличчя Свого осіяв.
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3. Блаженство очищених в Спаса крові!
Нема таких ран, що Він не загоїв;
Засмучений радість у Ньому знайде,
Він всіх, хто бажає, з Собою веде.
4. Ісусе розп'ятий! Для Тебе пісні!
Мій Царю, блаженний Спасителю мій!
Услід за Тобою я прагну іти,
Бо Ти є могутнім і здатним спасти.

195 Чи ж виразиш словами
1. Чи ж виразиш словами всю
Безмежну велич і красу,
Що в Спасові сія?
Торкнімось до небесних струн,
Нехай усе співа хвалу,
[:І небо, і земля.:]
2. Нам каже музика світил,
Як Бог чудово все створив,
У ласці спланував.
Людське творіння свідчить теж
Про милість Господа без меж,
[:Він всіх урятував.:]
3. Яка то велич і краса
Сіяє в Ньому в небесах –
Пізнає вся земля!
Йому гучні пісні хвали
Співати будемо завжди
[:За всі Його діла.:]
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4. Вже близько є той славний день,
Як нас додому приведе
Христос і Господь наш.
Він – Брат, Спаситель, Друг святий,
Ми разом будемо із Ним
[:У вічності весь час.:]

196 До Бога прагну ближче йти
1. До Бога прагну ближче йти,
Йому хвала моя!
Я хочу світлом бути тим,
Котрі йдуть до Агнця.
2. Усе, що маю у житті,
Що є мені близьким,
Принести прагну лиш Тобі,
Тебе хвалити цим.
3. Дозволь з Тобою поруч йти
Крізь сором, втрати, біль,
Щоб кожний вчинок був завжди
Прославленням Тобі.

197 Є віра, що не упаде
1. Є віра, що не упаде
Під тиском ворогів;
Вона міцна й не підведе
І у найважчі дні.
2. Вона без жодних нарікань
Повчальний жезл стерпить,
А в часі горя і страждань
До Господа стримить!
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3. Ясніше сяє віра та
В негоду, в буревій;
Не сумнівається вона,
Немає страху в ній.
4. Є непохитною завжди,
Хоч і глузує світ.
Крізь все спроможна перейти,
Міцна, немов граніт.
5. Невпинно йде вузьким шляхом
Аж до кінця життя,
Є світлом для усіх кругом,
Що світить в майбуття.
6. Крізь всі страждання, Боже мій,
Молю, веди мене
До віри, що подібна цій,
В блаженство неземне.

198 Більш схожим бути до Отця
1. Більш схожим бути до Отця
Я прагну серцем всім,
Бажаю протягом життя
Покірно йти за Ним.
2. Щоб серце лагідним було,
Покірним і м'яким,
І щоб для Господа жило,
Кероване лиш Ним.
3. Щоб в серці Правда проросла
І принесла плоди,
Щоб навіть смерть вже не змогла
Від Нього відвести.
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4. Нехай у серці оживе
Божественна любов,
Нехай все чисте і святе
Освічує його.

199 Хай стоголоссям забринить
1. Хай стоголоссям забринить
Спасителю хвала,
Хай пісня слави зазвучить
Про всі Його діла.
2. Ісус! Ім'я, що нищить страх,
Розвіює наш сум,
Воно, як музика, для нас
Несе життя красу.
3. З неволі визволяє Він,
Руйнує силу зла
І дозволяє у крові
Омитись від гріха.
4. Як чує хтось Його слова,
То оживає знов;
У серці радість є нова
І віра, і любов.

200 В небезпеці чи в біді
1. В небезпеці чи в біді,
Християни, далі йдіть
І боріться до кінця,
[:Хай зміцнить вас хліб життя.:]
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2. Християни, далі йдіть,
Не вагайтесь ні на мить,
В небезпеці день за днем
[:Знайте, Хто є вам Вождем.:]
3. Радість у серця вселіть,
Зброю з неба одягніть,
Будьте мужніми в біді –
[:Переможете тоді.:]
4. Тож вперед сміливо, в бій,
Геть всі сумніви свої!
Не здолає ворог вас.
[:Тож ідіть вперед весь час.:]

201 Надія славна неземна
1. Надія славна неземна!
Увись несе мене вона,
Як літ орлиних крил,
Наповнює мене життям
І невимовним почуттям,
[:Дає наснаги й сил.:]
2. Радіючи в надії цій,
Я піднімаюсь в височінь:
Видніється земля.
Молочні ріки там течуть,
Плоди рясні на ній ростуть,
[:Не видно їм кінця.:]
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3. Коли б я крила розпустив,
Цей бік Йордану залишив
І в край той полетів!
Там Господь праведний живе,
Трима Він досконалим все
[:У спокої святім.:]

202 О Боже наш, Ти наша міць
1. О Боже наш, Ти наша міць,
До Тебе вдячні йдем
І всі прославлення пісні
З любов'ю вознесем.
2. У горя тьмі, в годину злу
Ти голос наш впізнав,
Могутню руку простягнув,
З недолі врятував.
3. Ти вірний, Господи, завжди
В обітницях Своїх,
І нам потрібно вірно йти
По волі слів Твоїх.
4. В Своєму світлі нас веди,
Щоб не спіткнулись ми,
Щоб були вірними завжди,
Слухняними дітьми.
5. Ти найдобірніші дари
Зсилаєш вірним всім;
Любов'ю й ласкою згори
Зігріті ми усі.
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203 О, той щасливий день
1. О, той щасливий день, коли
Я вирішив за Спасом йти,
Надія й радість ожили
В моєму серці назавжди.
Приспів:

Славний день, щастя день,
Коли Ісус омив мене,
Навчив молитви і пісень,
Навчив радіти кожний день.
Славний день, щастя день,
Коли Ісус омив мене.

2. О серце стомлене, спочинь,
На Нього сміло покладись,
Тримайся Господа завжди
Й навіки будеш з Ним колись.
3. Й тепер щасливий кожний день,
Відколи я Господнім став;
Мене з Собою Він веде,
Я радо все Йому віддав.

204 Привіт, славний день
1. Привіт, славний день,
Несеш кінець для горя.
Прийшов Господь забрати нас.
Привіт, славний день!
Не матиме вже сили страх,
Ми будем з Спасом в небесах
У вічності віках!
Привіт, славний день!
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2. О, радість без меж!
Невільництво минуло,
Звіщає волю Ювілей!
Привіт, славний день!
Він звільнення несе для нас,
Вже тут є Цар і Миру Князь!
Зникає смуток враз!
Привіт, славний день!
3. Привіт, славний день!
Вже сліз не будем лити.
Він радість чисту нам дає!
Привіт, славний день!
Любов підійме прапор свій,
Звістить у всій своїй красі
Про перемогу всім!
Привіт, славний день!
4. Вітаєм тебе,
Сіонський славний ранку!
Сіяння бачимо твоє.
Привіт, славний день!
Проміння все сильніш сія;
Обернеться у рай земля
У світлі цього дня!
Привіт, славний день!
5. Привіт, славний день!
Коли земля зрадіє
Й Еден заквітне без могил.
Привіт, славний день!
Живі потоки потечуть,
Всі мир і радість віднайдуть
Й щасливими будуть!
Привіт, славний день!
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205 Хто знає Господа в житті
1. Хто знає Господа в житті,
Щасливим справді є,
Дари безцінні і святі
Він щедро дістає.
2. Для нього у тривожний час
Близьким є ласки трон,
Він обдарований не раз
Від Господа добром.
3. У давні дні Він помагав
Усім святим Своїм,
І зараз кожний з нас пізнав,
Як сильно любить Він.
4. Він завжди сили додає,
Полегшує тягар,
Вночі проміння розіллє –
Й нема сліду від хмар.
5. Без нарікань ми будем йти,
Готові до страждань,
Лиш поруч з нами будь завжди
І за Своїх нас май.

206 Ми щасливі в житті
1. Ми щасливі в житті,
Що живемо в Христі,
Незабаром з Ним будемо вже
У Його Царстві, де
Кожний радість знайде
І Йому славу й честь вознесе.
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Приспів:

Ми щасливі в житті,
Що живемо в Христі,
Щасливі, щасливі є ми.

2. Ми є з'єднані з Ним
Ще на березі цім,
Бо Йордан треба нам перейти.
Він ласкавий до нас,
В Нім радієм весь час;
Хрест і славу ми бачим завжди.
3. Пам'ятаєм слова,
Що нам Господь сказав,
Як ішов готувати місця:
"Я прийду того дня
І візьму до Отця,
Щоб ви були повік там, де Я‖.
4. Ось наш Цар із небес,
Що давно вже воскрес,
Кличе, щоб ми до слави ввійшли.
Буде радість в серцях,
Як побачим Отця,
Буде радість, що вірні були.

207 О, щасливі є ті
1. О, щасливі є ті,
Що живуть лиш в Христі
І складають у небі скарби.
І не скажеш в словах
Про той спокій в серцях,
Котрі повні любові згори.

167

Приспів:

О, щасливі є ті,
Що живуть лиш в Христі.
Щасливі, щасливі є ті.
2. У душі моїй мир
З того часу, коли
Дивну ласку отримав в Христі.
Що за радість без меж,
Як повірив я вперш,
Що за щастя відчув я тоді.
3. Що за ласка і честь
Знати Спаса з небес!
Що за щастя служити Йому!
Навіть ангелів хор
Біля ніг є Його
І для Нього співає хвалу.
4. Лине пісня моя
Упродовж всього дня
Про спасіння Його і любов.
Він мене полюбив,
В Своїй крові омив,
Щоб я з Ним в край небесний ввійшов.

208 О любий Господи, зішли
1. О любий Господи, зішли
Своєї милості згори,
Щоб наша праця у житті
Була присвячена Тобі.
2. До Тебе линучи в думках,
Ми радість маємо в серцях.
Наш кожний щирий чин і дар
Прийми у Імені Христа.
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3. Ти пильним оком бачиш все,
Завжди присутній всюди є.
І що б не сталося в житті –
Я буду відданим Тобі.
4. Всього земного зрікся я,
Де Ти – оселя там моя,
Бо я нарешті зрозумів:
Все, що бажав, знайшов в Тобі.

209 Любов Божественна
1. Любов Божественна! Вона
Урятувала нас з ярма.
У ній є наш блаженний лік,
Вона завжди неподалік.
2. Бувало важко у житті,
Траплялось бути у біді,
Та хоч вінчався смутком рік,
Ми знали – Ти неподалік.
3. Коли нещастя при дверях,
А замість віри – тільки страх,
То вітер шепне для усіх,
Що Ти є тут, неподалік.
4. Любове Божа дорога,
На тебе ми кладем тягар
І раді йдемо по землі,
Бо знаєм – ти неподалік.
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210 Знов день прожив Ісусу
1. Знов день прожив Ісусу,
Для Нього працював,
До дому в небі,
Де Господь є мій,
На день я ближче став.
Свою любов
У серце шле Він знов.
Приспів:

Знов день прожив Ісусу,
Знов день прожив Ісусу,
Знов день прожив Ісусу,
Для Нього працював.

2. Знов день прожив Ісусу.
Величним є мій Цар!
Про славу Спаса
Є пісня наша,
Для Нього вдячний дар.
Він склав життя
За людства майбуття.
3. Знов день прожив Ісусу!
Я радо працював,
Кажучи людям
Про те, що буде,
Що Бог приготував.
Як я зрадів,
Що так цей день прожив.
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4. Знов день прожив Ісусу!
Хоч був він нелегким.
Та дивлюсь в небо
Й кажу до себе:
– Я скоро буду з Ним.
Христос – у всім,
Для Нього мій поклін.
5. Для Нього працювати –
Це праця неземна!
Біль, мов приємність,
Тягар, мов милість,
А втоми і нема.
Дозволь мені
Це все й в наступнім дні.

211 Одне спасіння знане
1. Одне спасіння знане
І Спас є лиш один,
Один Наріжний Камінь
Надійним є, міцним.
Приспів:

Ім'я не дане інше,
І шлях є лиш один,
Це Він – наш Спас Ісус Христос,
Агнець і Божий Син.

2. Одні життя є двері
Відчинені тепер
До Божої оселі
Через Христову смерть.
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3. Єдина пісня в мене –
Ісус помер за нас,
Й надія теж єдина –
Там бути, де мій Спас.

212 Є один, від інших більший
1. Є один, від інших більший,
Справжній і найкращий Друг,
Він в любові найщиріший,
Тож до Нього лине дух.
2. Хто би з наших друзів кращих
Кров свою за нас пролив?
А от Він, життя віддавши,
Нас із Богом примирив.
3. Другом грішників назвали
Спаса нашого тоді,
І тепер в сіянні слави
Він так само любить всіх.

213 Мій Спасителю блаженний
1. Мій Спасителю блаженний,
Ти є Господом моїм!
Хто ще так з любов'ю, щиро
Кожен крок скерує мій?
Приспів: Тільки Ти! Тільки Ти!
Любий Спасе, тільки Ти!
2. Тільки Ти! Я щиро прагну
Називатися Твоїм,
Радість ця дає надію
Увійти в небесний дім.
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3. Тільки Ти! Цього достатньо,
Бо Ти всім для мене є;
І усе в житті, що маю, –
Це Твоє, а не моє.
4. Тільки Ти, мене омивши,
Щастям серце обійняв.
Як я, Господи, бажаю,
Щоби Ти мене прийняв.

214 Ми чекаємо
1. Ми чекаємо, щоб ранок
Яскравіше засіяв,
Щоби тьми нічної тіні
Ясний промінь розігнав,
Поки скрізь не стане ясно.
О, блаженний, славний день!
Ось вже сутінки зникають,
Світло далі й далі йде.
2. Сонце Праведності славне
Знищить врешті зла пітьму
І прийде кінець навіки
Забобонам, незнанню.
Слава дня Тисячоліття
Розіллє проміння скрізь,
Не повернеться вже морок,
Вже не буде горя, сліз.
3. І настане час блаженний
Для відновлення всього.
Людськість, із гробів піднявшись,
Спаса знатиме свого.

173

Кожний ближнього полюбить,
Жити праведно буде,
І у Господі Ісусі
Щастя істинне знайде.

215 Я бачу, як із джерела
1. Я бачу, як із джерела
Тече життя ріка.
Христова кров омила нас,
Очистила з гріха.
Приспів:

Ось бачу – ця ріка тече,
Вона очистила мене.
О, слава Господу за це!
Вона очистила мене.

2. Нове Створіння лине ввись
Цій крові завдяки.
І мертві оживуть колись,
Бо Він їх відкупив.
3. В небеснім світлі ці підуть,
Вже вільні від гріха,
Преславні шати зодягнуть,
Відкуплені Христа.
4. Нехай полине слава й честь
У неба синю даль
За те, що люблячий Отець
У жертву Сина дав.
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216 Голос вісника лунає
1. Голос вісника лунає,
Що з вершини на горі
Вістку радісну звіщає
Для Сіона в чужині.
О, не плач вже, полонений!
Бог твій волю дасть тобі.
2. Ніч була важка і довга –
Друзів зрада, сили злі...
Ворогів жорстокість злобна...
Сльози, стогони твої...
Але годі вже ридати,
У Господній ти руці.
3. Бог тебе вже звільнить скоро,
Він твій Друг і твій Отець.
Не страшний для тебе ворог,
А його хвальбі кінець.
Шле свободу, шле свободу
Цар Сіона для сердець.
4. Радість, мир тебе чекає,
Війни зникнуть назавжди,
Бог тебе твій захищає,
Переможцем будеш ти.
І тоді нарешті зможеш
Щастя, спокій віднайти.
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217 Злинь на Церкву, Ласко з виш
1. Злинь на Церкву, Ласко з виш,
В час нелегкий не залиш,
Щоб вона в майбутні дні
Була в славі неземній.
Щоб від неї світло йшло
І спасіння всім несло.
2. Разом з Господом колись
Світ вона благословить,
І земля знов оживе,
Мир наповнить все живе.
Радість, збуджена в серцях,
В славних виллється піснях.

218 Небесний Отче, Друже наш
1. Небесний Отче, Друже наш,
До Тебе шлемо молитви.
Благаєм вислухати нас,
Бо ми Твоїми є дітьми.
2. Любов'ю чистою згори
По вінця наповни серця,
Примнож у нас Свої дари,
Не відвертай Свого лиця.
3. У Твого стада Пастир є,
Він вірним шляхом нас веде.
Ми славимо Ім'я Твоє:
Всесильне, любляче, святе.
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4. До вчинків прагнемо святих,
Але потрібна поміч нам;
Очисти нас і освяти,
Керуй усім, що маєм, Сам.
5. Омиті у крові Агнця
Ми в одяг білий зодяглись,
Щоб бути ближче до Отця,
Щоб бути разом з Ним колись.

219 О, дяка Богові вгорі
1. О, дяка Богові вгорі,
Любові джерелом є Він!
Хто ще таким ласкавим є,
Хто ще так ласку щедро ллє?
2. Хто ще звершити стільки діл
В безмежній кількості зумів?
І не опишеш у словах
Його величчя в небесах.
3. О, дай Своєї ласки з виш,
Котру для вибраних даєш!
Коли належний час прийде,
Згадай, мій Господи, й мене.
4. Дозволь побачити мені
Палати царські неземні,
Щоб переможцем теж я став
Й Тебе з святими прославляв.
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220 О стомлені, з серцем розбитим святі
1. О стомлені, з серцем розбитим святі,
Пригноблені болем, нуждою в житті,
Утіху в Євангелії ви знайдіть,
Щоб смуток і туга розвіялись вмить.
Приспів:

Відпочинок є
Лиш в Євангелії!
Відпочинок лиш в ній!

2. Хто вірить, що зло відійде в небуття,
Хто вірить, що в Слові – надія життя,
Хто кожний свій вчинок узгоджує з ним,
Той щедро отримує ласку згори.
3. Захований скарб у її сторінках,
У натхнених Господом цінних словах,
Щоб кожен, хто бачить це, щиро радів
Й належну хвалу дати Богу зумів.
4. Який же приємний спочинок душі,
Як ніжний світанок по чорній пітьмі,
Як музика ночі по праці важкій,
Й веселки вінець по порі дощовій.

221 О Спасе, любий Спасе
1. О Спасе, любий Спасе!
Ми любимо Тебе,
Твоє ім'я найкраще
Від всіх земних імен.
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Приспів:

Тебе ми, Спасе, славим,
До Тебе лине спів,
Завжди звучить між нами
Хвала Царю царів.

2. Ти всім нам дав спасіння,
Віддав за нас життя,
Твоя любов нетлінна
Омила нам серця.
3. Усе цілком в Тобі є –
Небесна слава, міць,
Любов, що всіх зігріє,
І правди дивна вість.
4. О, дай же виконання
Цій пісні в вишині
В прославленні безкрайнім,
В любові неземній
Приспів:

Тоді Тебе прославим,
Полине дивний спів!
Назавжди буде з нами
Величний Цар Царів.

222 Які часом тіні густі
1. Які часом тіні густі,
Здається нерівною путь,
А смутки як часто в житті,
Мов хвилі бурхливі, нас б‘ють.
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Приспів:

Сховаюся я в цій Скалі
/В цій Скалі/,

Є надійною пристань у ній
/Є пристань у ній/.

Сховаюся я в цій Скалі
/В цій Скалі/,

Є надійною пристань у ній.
2. І часом день довгий такий,
І зовсім немає вже сил,
І шлях є настільки важкий –
Як добре є в тіні Скали.
3. О, ближче до тої Скали,
Чи в горі, чи в радісні дні,
Чи йдучи по схилі гори,
Або по долині в пітьмі.

223 Яку любов наш любий Спас
1. Яку любов наш любий Спас
Нам виявив усім...
Вже недалеко є той час,
Коли будемо з Ним.
І царюватимем разом,
Впроваджуючи мир,
Тоді розправимось з гріхом
І смертю назавжди.
2. О, як ми прагнемо усі
Побачити той день,
Коли не буде смутку, сліз,
І хмар розтане тінь.
Хай надихає нас любов
На все, що є святим,
Щоб гімни слави знов і знов
Єднали нас із Ним.
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224 Гірко час цей пригадати
1. Гірко час цей пригадати,
Як я гордим був і злим
І казав тоді Ісусу:
"Я є всім, а ти – нічим".
[:"Я є всім, а ти – нічим".:]
Я казав тоді Ісусу:
"Я є всім, а ти – нічим".
2. Але я тоді побачив,
Як за нас Він помирав,
І задумано промовив:
"Я щось мав, і Ти щось дав".
[:"Я щось мав, і Ти щось дав".:]
Я задумано промовив:
"Я щось мав, і Ти щось дав".
3. Але й далі Він ласкаво
Помагав мені завжди,
Й я шепнув вже покірніше:
"Менший я, а більший Ти".
[:"Менший я, а більший Ти".:]
Я шепнув вже покірніше:
―Менший я, а більший Ти".
4. І Твоя любов безмежна,
Глибша від усіх морів,
Ось, перемогла нарешті:
"Я ніхто, а Ти є всім!"
[:"Я ніхто, а Ти є всім!":]
Ось, перемогла нарешті:
"Я ніхто, а Ти є всім!"
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225 Боже нашого спасіння
1. Боже нашого спасіння,
Від гріха Ти нас звільнив,
Дав обітниці безцінні
І до неба запросив.
[:Слава Богу!
Джерело Він наших сил!:]
2. По слідах за Спасом нашим
Ми щоденно будем йти
Й пам'ятатимем, що краще
Бути ближче до Скали.
[:Бо для спраглих
Там вода життя завжди.:]
3. Ми, як Спас, звіщати будем
Про ласкавого Отця,
Що Він знов поверне людям
Радість вічного життя.
[:Що за ласка
Сяє від Його лиця.:]
4. Хай побачать всі покірні,
Що за славний поклик той –
Всі покликані і вірні
Царюватимуть з Христом.
[:Що за милість
Бути з Господом разом.:]
5. Після днів важкої праці
Тільки вибрані ввійдуть
У Його палати царські
Й вічну славу там знайдуть.
[:Переможці
Віття пальмове візьмуть.:]
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6. Будуть світ благословляти
Церква із Царем своїм;
Всі народи будуть знати,
Хто Спасителем є їм.
[:І прославлять
Бога і Царя царів.:]

226 Присутність Твоя мені радість дає
1. Присутність Твоя мені радість дає,
З Тобою думки мої всі,
Ти щастям, утіхою, піснею є,
Рятунком, надією – всім.
2. Бажаю там бути, де стадо Своє
Пасеш на любові полях,
Не хочу долиною смерті іти,
Не хочу згубити Твій шлях.
3. Не хочу вже бути чужинцем Тобі
Й благати в пустині про хліб,
Бо трапезу щедру я маю тоді,
Коли не втрачаю Твій слід.

227 Тобі звучали в давнину
1. Тобі звучали в давнину
Мелодії єврейських лір,
Тобі возносили хвалу
Усі пророки і царі.
2. Не на Сіонській лиш горі
Ми можем славу вознести,
І до криниці, де сидів
Христос, – не мусимо іти.
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3. З куточка кожного землі
Ми можем слати молитви,
Усі прославлення пісні,
Сердець кадіння догори.
4. Тобі звучав у давнину
Пророчих арф чудовий спів,
Тобі на славу і хвалу
Завжди звучатимуть пісні.

228 Яким би темним був цей світ
1. Яким би темним був цей світ,
Якщо б ми не могли
В тяжкі хвилини у житті
До Тебе утекти.
2. Ти лікар зраненим серцям,
Так схожим до рослин,
Що пахнуть ще сильніш від ран,
Що завдані є їм.
3. Хто у важкий, бурхливий час,
Мов легким вітерцем,
Любов'ю обвіває нас?
О, дякуєм за це!
4. Найбільший смуток може теж
У радість перейти;
Яким яскравим світло, все ж,
Є після темноти.
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229 Бути нічим
1. Бути нічим, лиш бути
Біля Його завжди ніг,
І стати цілком готовим,
Щоб мене Він вжити міг.
Щоб Він мене наповнив,
Щоб вірно Йому я служив,
Чистий від всього злого
Для Нього тільки жив.
Приспів:

Бути нічим, лиш бути
Біля Його завжди ніг,
І бути цілком готовим,
Щоб мене Він вжити міг.

2. Бути нічим, лиш бути
Веденим всюди лиш Ним,
І з радістю підкорятись
Всім Його словам святим.
Лиш інструментом бути,
В Його зазвучати руках,
Вірно Йому служити
В Його святих ділах.
3. Бути нічим, лиш бути
Тихим, покірним у всім,
Щоб світ у моїх учинках
Спаса бачити зумів.
Бути нічим, лиш бути
У всьому хвалою Йому
Й оспівувати радо
Любов Його святу.
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230 В нас лампи повні світять
1. В нас лампи повні світять
І в шатах білих ми.
Прийшов наш Наречений, –
Ми підемо за Ним.
Ми знаємо, що свого
Нічого в нас нема:
Олія, одяг білий наш –
Усе це Він дав нам.
Приспів:

Ось гляньте – Наречений!
До Нього вийдіть ви,
У кого лампи світять
І одяг білий є.

2. Тож вийдім, не барімось,
Освітлений наш шлях,
До Нього поспішаймо
Із радістю в серцях.
Ми так безмежно вдячні
За привілей такий,
Тому в руках зі світлом йдем,
Не тратячи час свій.
3. Блаженні ті навіки,
Що разом з Ним ввійдуть
На славне те весілля,
Де вічну честь знайдуть.
О! Наймиліший в світі
Нам Наречений наш!
Ми вірим – недалеко вже
Весілля того час.
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231 У горі і журбі
1. У горі і журбі
Молюсь до Тебе я,
Бо твердо знаю – лиш в Тобі
Утіха є моя.
2. В покорі завжди жду
На відповідь згори;
Таку безмежну доброту
Один лиш маєш Ти.
3. Почуй у небесах
І вислухай мій біль,
Усе моє в Твоїх руках,
У милості Твоїй.
4. Ласкавий Отче мій,
Ти в доброті без меж
Даєш полегшення мені
І втіху в серце ллєш.
5. Хоч шторм не раз гуде
І небезпека скрізь, –
Єгова нам завжди буде
Спасінням серед сліз.

232 О, де ж ті женці
1. О, де ж ті женці, щоб снопи добра
Забрати вже від куколю гріха?
Із правди серпами до праці йдіть,
Від краю до краю лани зіжніть.
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Приспів:

Мало женців є! То ж ми підем
І участь у жниві також візьмем.
Хто ж не поможе збирати нам
Пшеницю від куколю гріха?
2. Повсюди ідіть і шукайте скрізь...
Пшениця ще є, хоч бур'ян так зріс.
Пильнуйте й нікого не залишіть,
Покликаних разом усіх зберіть.
3. Лани вже дозріли з кінця в кінець,
Прийшов час, щоб зжати врожай увесь.
Так мало женців – стільки праці є!
Господь зве нас, тож не барімось вже.
4. О Божі сини, із серпами йдіть,
Не дайте топтати зерно – зберіть,
Аж доки не скаже Він: – Досить вже! –
І вас у небесний Свій дім візьме.

233 Спокійний будь, жени свій страх
1. Спокійний будь, жени свій страх, –
Ти у надійних є руках,
Він вів тебе й вестиме знов,
На волю покладись Його.
2. Твій Господь, що створив усе,
З любов'ю слухає тебе;
В душі обітниці носи
І в Спаса Імені проси.
3. Для Бога серце відчини
І Він утіху дасть згори,
І благодать Свою зіллє,
То й серце зміниться твоє.
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4. В Його любові відпочинь, –
Ти у безпеці разом з Ним.
Міцною віру зберігай,
На Нього всю надію май.

234 СЛАВОСЛОВ'Я
Прославте Бога ласк усіх,
Прославте, о створіння всі,
Вустами й серцем славу шліть
Й радійте в Сині кожну мить.

235 Серце, слав Царя із неба
1. Серце, слав Царя із неба,
Честь Йому за все віддай,
Бо Він дав життя за тебе,
Тож завжди Йому співай:
Алілуя! Алілуя!
Щиро й радо прославляй.
2. Слав Його за ласку й милість,
За підтримку в кожний час,
За безмежну терпеливість
І поблажливість до нас.
Алілуя! Алілуя!
Славним й вірним є наш Спас.
3. Він, як і Отець, нас любить,
Знає, що слабкі є ми,
В час нелегкий не забуде,
Не залишить нас самих.
Алілуя! Алілуя!
Господь з нами в кожну мить.
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236 Славте Господа завжди
1. Славте Господа завжди,
Він – величний і святий,
Славлять ангели Його,
В Ньому бачать всі любов.
2. Хай і небо, і земля
Взнають про Його діла.
Хай полине до небес
Слава Господу і честь.
3. Славте Господа, бо Він
Щедру ласку дав усім,
Світ знедолений згадав
Й Сина Свого в жертву дав.
4. Струни, голос і серця,
Славте Господа й Отця!
Всім, чим можете, хваліть
Безупинно в кожну мить.

237 Славте Господа, співайте
1. Славте Господа, співайте,
Хори ангельські, хвалу.
Сонце й місяць, честь віддайте,
Поклоніться всі Йому.
2. Славте Господа, Він має
Владу над створінням всім.
Тільки Він повеліває
Понад Всесвітом цілим.
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3. Славте Господа! Він вірний
У обітницях Своїх;
Виллє щедро і незмірно
Славу на святих усіх.
4. Славте Господа спасіння,
Небеса і земле вся,
Прославляйте, всі створіння,
Славте Господа Ім'я.

238 Щиро вдячні ми
1. Щиро вдячні ми, що Правда
Теж дійшла до наших вух.
Хай вона, велична й славна,
[:Підбадьорює наш дух.:]
2. Правда є безцінним скарбом,
Тож цінуймо це сповна.
І надія всяка марна,
[:Що не з цього джерела.:]
3. Все, що з Правди ми дізнались,
В серці, Господи, зміцни,
Щоб усе Тобі віддали,
[:Щоб з Тобою ми були.:]

239 Молитва – це єдиний шлях
1. Молитва – це єдиний шлях,
Яким благословляє Бог.
Християнину в молитвах
Є порятунок від тривог.
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2. Як мучить біль і зло давить,
Турботи б‘ють, жахає страх,
Підстерігає гріх щомить, –
Шукайте миру в молитвах.
3. В молитві дивна сила є,
І хоч бракує часом слів,
Благання шлемо ми своє
До Бога в Господі Христі.
4. Коли ти з Ним – не впадеш вже,
Що добре є – про те благай,
І Він тебе обереже,
Молитви лиш не полишай.

240 Я Тебе, Ісусе, люблю
1. Я Тебе, Ісусе, люблю
Й вірю – Ти мене також.
О, візьми мене для праці,
В серці запал мій примнож.
Все візьми моє найкраще,
Пам'ять, волю, розум мій.
Поможи з гріха звільнитись
І наповни всім Своїм.
Приспів:

Все, що тільки є найкраще,
Все знайшов я у Тобі.
Любий, любий мій Ісусе,
Ти для мене є усім.
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2. Марний світ у своїх втіхах,
Марні радощі земні,
І усе, що не від Тебе,
Неприємним є мені.
Ближчий, кращий Ти від брата,
Щастя мого джерело,
Втіха в будь-якому смутку,
Мого захисту крило.
3. Я, мій Господи, торкнувся
До Твоїх священних шат,
Й благодать Твоя полилась,
Мов блаженний водоспад.
Твій ласкавий, ніжний погляд
Я відчув в душі своїй,
Переповнений від щастя,
Я не міг знайти вже слів.
4. Як чудовою, мій Спасе,
Є любов в душі моїй,
Я є Твій і твердо знаю:
Ти моя найвища ціль.
Як бажаю я всім серцем
Бути в висі неземній,
Де щасливий заспіваю:
– Я – Христів, Христос є мій!

240a Присутнім будь при цім столі
Присутнім будь при цім столі,
О Господи, хвала Тобі!
Благослови, щоб ми змогли
З Тобою бути назавжди.
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241 О, блаженні ті хвилини
1. О, блаженні ті хвилини,
Що в молитвах я провів!
Горем, радістю щоденно
З Другом ділюся своїм.
Що за спільність я знаходжу
З моїм Господом й Отцем!
У Священнім Слові Божім
Є обітниця про це.
2. Ось звучать слова Ісуса:
– Всі обтяжені, прийдіть,
Я від вас не відвернуся,
Відпочинок свій знайдіть,
Бо ярмо Моє є легке,
Скиньте клопоти свої,
Я потішу ваше серце,
Цим шляхом за Мною йдіть.
3. Слава, Господи, за ласку,
За чудовий привілей,
За любов Твою прекрасну,
Котру бачимо щодень.
Ми звертаємось до Тебе
Із проханнями весь час,
Ти приймаєш нас до Себе,
Бо незмінно любиш нас.

242 Бог обітницю дав цінну
1. Бог обітницю дав цінну
Всім утомленим, що йдуть,
Скарб складаючи нетлінний:
"Йди, тебе Я поведу!"
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Приспів:

Поведу Я, поведу Я,
Йди, тебе Я поведу
Тим шляхом, що Я покажу.
Йди, тебе Я поведу.
2. А коли спокус принади
Відвертають від шляху, –
Цю обітницю пригадуй:
"Йди, тебе Я поведу".
3. І коли земні надії
В небуття цілком підуть,
Хай ця думка серце гріє:
"Йди, тебе Я поведу‖.
4. І свої скарби небесні,
Що не нищить ржа і міль,
Віднайдеш тоді нарешті
Ти під проводом Моїм.

243 Врятував мене Ти, Спасе
1. Врятував мене Ти, Спасе,
Лиш Тобі належу я.
Кров'ю Ти мене очистив.
Слава, слава для Агнця!
Приспів: Слава! Дав життя Ісус мій!
Слава, слава для Агнця!
Кров'ю Він мене очистив.
Слава, слава для Агнця!
2. Довго серцем я томився,
Відпочинку все шукав,
Та коли Йому довіривсь,
То таким щасливим став!
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3. Посвятивши все для Тебе,
Я живу лише в Тобі,
За величне те спасіння,
Величаю у хвалі.
4. Захист маючи постійний,
Я врятований з гріха
І зігрітий у любові
У Твоїх святих руках.
5. Слава крові, що купила
І очистила мене,
Слава ласці, що дарує
Справжнє щастя неземне.

244 Князю Миру, о, прийми
1. Князю Миру, о, прийми
Волю, прагнення моє,
Страх і сумніви розсій,
Заложи в душі спокій.
2. Кров'ю Ти мене купив,
Шлях до Бога відчинив.
О, благаю, посели
У мені Свій мир згори.
3. Хай сповняється завжди
Тільки те, що хочеш Ти,
А не те, що хочу я.
Воля на усе Твоя.
4. Спасе, я в Твоїх ногах,
Все моє в Твоїх руках.
О, дозволь мені завжди
Бути поруч, там де Ти.
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245 Жніть увесь день, де ніхто не жав
1. Жніть увесь день, де ніхто не жав,
Добре збирайте увесь врожай,
Зранку до ночі у праці тій
Пильно шукаючи колосків, –
[:Багаті жнива є ці.:]
/Багаті жнива є, ці жнива/.

Приспів:

Зжата на полі або на скалі,
На кам'янистій чи добрій землі,
Зібрана всюди пшениця вся! –
Як багаті жнива є ці
/Як багаті жнива є, ці жнива/.

2. Жніть увесь день, хоч нелегкий труд,
Хоч вороги є і там, і тут,
Пильно дотримуючись мети,
Щоб колосок кожний зберегти.
[:Величні жнива є ці.:]
/Величні жнива є, ці жнива/.

3. Жнучи, що сіяне у сльозах,
По повних праці важких роках,
З'єднані міцно в одній меті,
Разом ідуть сіячі й женці.
[:Блаженні жнива є ці.:]
/Блаженні жнива є, ці жнива/.

246 Звільнив усіх нас Спас
1. Звільнив! Звільнив! Звільнив усіх нас Спас!
/Звільнив, звільнив/

Хвала! Хвала лунає хай весь час.
/Хвала, хвала/

Він дав життя, щоб спасти світ,
[:Щоб зняти з нас неволі гніт.:]
/Неволі гніт/
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Приспів:

Звільнив! Звільнив з гріха і небуття.
Звільнив! Звільнив, щоб дати нам життя.
Звільнив! Звільнив Він кров'ю нас!
Звільнив! Звільнив наш славний Спас!
2. Звільнив! Звільнив! Із Слова знаєм ми,
/Звільнив, звільнив/

Що всі, що всі відкуплені є Ним.
/Що всі, що всі/

Гріхів тягар на Себе взяв
[:І викупом за нас Він став.:]
/За нас Він став/

3. Звільнив! Звільнив! О, щастя бути з Ним,
/Звільнив, звільнив/

З Христом, з Христом, Спасителем моїм.
/З Христом, з Христом/

О, слава Імені Його
[:За муки всі і за любов.:]
/І за любов/

247 Всім серцем радій
1. Всім серцем радій!
Знов Спаситель прийшов!
Згадай, що ти в Ньому
Спасіння знайшов.
Приспів: О, співай хвалу для Спаса
За жертву Його,
О, співай хвалу всім серцем!
Поглянь! Він є знов!
2. Всім серцем радій!
Сходить сонце уже,
Розсіє темряву
Й освітить усе.
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3. Всім серцем радій!
Бо відкуплений ти.
Пролилася кров,
Щоби перемогти.
4. Всім серцем радій!
Ти вже вільний тепер!
За всіх Справедливий
На дереві вмер.
5. Всім серцем радій!
Ось Агнець, що за всіх
Був вбитий жорстоко,
Та смерть переміг.
6. Всім серцем радій!
Бо наш Цар знов тут є:
Прийшов, щоб поставити
Царство Своє.
7. Всім серцем радій!
Вознеси слави гімн,
Бо вірні Його
Будуть разом із Ним.

248 Радій! Радій! Обіцяний час близько
1. Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! Пустиня зацвіте!
Наповнить радість всі серця,
Красою вкриється земля.
Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Тоді Євангелії стяг
Всі стрінуть з радістю в очах,
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І Ювілею славні дні
Усі вітатимуть тоді.
Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! Пустиня зацвіте!
2. Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! Оновиться усе!
З Сіона вийде вже закон
І кожний чутиме його.
Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! Оновиться усе!
І тільки Правда буде скрізь,
Припиняться потоки сліз,
Хвалу співатимуть серця
Й земля радітиме уся.
Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! Оновиться усе!
3. Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! "Князь Миру" буде там!
І будуть лев з ягням разом,
Міцним стоятиме Сіон.
Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! "Князь Миру" буде там!
Тоді мечі і списи всі
Перекують на лемеші.
Усюди запанує мир,
Ніхто не вчитиме війни.
Радій! Радій! Обіцяний час близько!
Радій! Радій! "Князь Миру" буде там!
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249 Нехай завжди звучать слова
1. Нехай завжди звучать слова
Про ласку неземну;
Я нею визволений став
І нею я живу.
Приспів: [:Відомо мало всім:]

[:/Відомо мало, мало всім/:]

Про ласку щедру із небес
(2. Про спокій щедрий із небес)
(3. Про радість щедру із небес)
(4. Про ту любов святу з небес).
Відомо мало всім
/Відомо мало, мало всім/.

2. Спокою в серці не знайшов,
Хоч марно скрізь шукав,
Аж поки з неба не зійшов
Той мир, що Господь дав.
3. Усе, що маю, я кладу
До мого Спаса ніг.
Хіба ж є радість понад ту,
Котру Він дав мені.
4. Яке ж то щастя в небесах
Чекає вірних всіх,
Що прославлятимуть в піснях
Його любов повік.

250 Спочинок є тепер
1. Спочинок є тепер
Для стомлених цих рук,
Для ніг, розбитих на шляху
Від всіх життєвих мук.
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2. Спочинок для душі
Від всіх турбот земних...
І вже зітхання не злетить
Із вуст безмовних цих.
3. Спочинок твій тепер
Не буде довгим сном,
Щасливим встанеш з нього ти,
Вмить піднятий Христом.
4. Вже незабаром всі
Підіймуться з землі.
Хоч сильним був зими мороз –
Весна розтопить лід.
5. Хай плачучі серця
Надія зігріва,
Бо ось зоріє все ясніш
Для всіх доба нова.
251 О Скала Віків, в Тобі
1. О Скала Віків, в Тобі
Є надійний захист мій.
Не під силу ворогам
Твій міцний гранітний стан.
Це любов дала мені
Цей притулок для душі.
2. Хто зашкодив би мені,
Коли я є в цій Скалі,
Із провин омитий вже,
Я в Христі живу лише.
Віру маючи міцну,
Можна дати опір злу.
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3. Чи ж потоки сліз гірких,
Або праця днів важких
Можуть виправдати гріх?
Ні! Це Ти помер за всіх!
Знаю: вірним є одне –
Так триматися Тебе.

252 Я у руках Ісуса
1. Я у руках Ісуса,
Зло не страшне мені,
І гріх вже не здолає
Надійний захист мій.
Звільнився я від смутку,
Від страху і вагань,
Терплю усі негоди
Без плачу й нарікань.
Приспів:

Яке блаженство бути
В Ісусових руках!
Всім серцем я радію,
Немов у небесах.

2. Ісус – притулок серцю.
Ісус за мене вмер.
Скалу Віків могутню
Я маю вже тепер.
І час той недалеко,
Коли вже ніч пройде
Й яскраве славне сонце
Над світом всім зійде.
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253 Весь цей тиждень, день за днем
1. Весь цей тиждень, день за днем
Вів нас Бог Своїм шляхом,
Що до щастя нас веде.
То ж прославмо всі Його!
[:Даймо Господу цей день,
Повний слави і пісень.:]
2. І коли в Христа Ім'я
Ми благаєм ласки з виш –
Поможи тоді Ти нам,
Без опіки не залиш.
[:Хай усе у цьому дні
Буде віддане Тобі.:]
3. Ми усі прийшли сюди,
Щоб прославити Тебе,
Поруч з нами будь завжди
І хай Дух Твій нас веде.
[:Помагай нам далі йти
До блаженної мети.:]

254 Слава Господа зоріє
1. Слава Господа зоріє
Все ясніше з кожним днем,
На полях врожай біліє.
―Йдем, женці, його зіжнем.
Йдімо жати, йдімо жати!
Весь врожай з полів зберем‖.
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2. Довго сіяли з сльозами,
Скрізь пустеля лиш була,
А збираємо з піснями:
Ось пшениця як зійшла!
О, блаженство! О, блаженство!
Справжня радість нам прийшла.
3. Дай, о Господи, ту працю
Всім посвяченим Тобі,
Хай відділять якнайкраще
Колоски від бур'янів.
О, дозволь нам працювати,
Зжати весь врожай з полів.
4. Незабаром час надійде
Для завершення цих жнив,
І тоді щасливі ввійдем
В дім небесної хвали.
Що за радість, що за щастя
Там отримаємо ми!

255 Спасіння! О, блаженна вість
1. Спасіння! О, блаженна вість!
О, радість неземна!
[:Нехай дізнаються всі скрізь
Про Божу ласку нам.:]
2. Спасіння! Хай ця новина
Всю землю облетить,
[:Хай пісня славна не одна
Велично зазвучить.:]
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3. Спасіння! Вже тепер, святі,
Ви маєте його,
[:Бо ви зодягнені в Христі
І з вами є ваш Бог.:]
4. Спасіння! Праця жде на вас
В майбутньому з Христом,
[:Коли для світу прийде час
Наповнитись добром.:]
5. Спасіння! Зможе вся земля
Побачити його,
[:Для Нього ввись піде хвала
За неземну любов.:]

256 О любий Спасе з вишини
1. О любий Спасе з вишини,
У ласці Своїй відізвись,
З земних турбот мене звільни,
В моєму серці поселись.
2. О, будь зі мною в кожну мить,
Наповни волею мій дух.
Для Тебе в серці жар горить
І лиш до Тебе я іду.
3. І навіть у найважчий час
Тримаюсь я лише Тебе.
До себе манить світ не раз,
Та не здолає він мене.
4. Я пильно йду по тих слідах,
Які Спаситель залишив,
І жодний інший в світі шлях
Мене б тепер не спокусив.
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5. І хоч скрізь темінь, незнання,
Та треба далі йти вперед
За Спасом, а не навмання,
Подалі від світських тенет.
6. Земних речей не прагну я,
Бо Ти для мене є усім,
Лиш там, де Ти, – мета моя,
Лиш там, де Ти, – мій справжній дім.

257 Нас провадь, як Пастир, Христе
1. Нас провадь, як Пастир, Христе,
Догляд нам потрібен Твій;
На лугах зелених чистих
Нагодуй нас і напій.
[:О Ісусе! О Ісусе!
Ти купив нас – ми Твої.:]
2. Ми – Твої, будь поруч завжди,
Нас самих не залишай,
Не дозволь піти від Правди,
Ворогів не підпускай.
[:О Ісусе! О Ісусе!
У опіці нас тримай.:]
3. Ти обітницю дав цінну
Із Собою взяти нас.
Ти змінив нас докорінно,
Від кайдан неволі спас.
[:О Ісусе! О Ісусе!
Ми до Тебе йдем весь час.:]
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4. Повноту Своєї ласки
Злий на нас, щоб ми могли
Все до ніг Твоїх покласти,
Щоб лише з Тобою йшли.
[:О Ісусе! О Ісусе!
Любиш нас й люби завжди.:]

258 Найдорожчий Спасе мій
1. Найдорожчий Спасе мій,
Ти потрібен в кожну мить мені.
О, дозволь мені завжди
Бути поруч, там де будеш Ти.
Приспів:

Кожний день
/Кожний день і мить/,

Кожну мить
/Кожний день і мить/

Хай Твій Дух в мені горить,
Щоб до Себе Ти мене
Вів все ближче й ближче
З кожним днем.
2. Як крізь горе буду йти,
Ти мене за руку поведи.
Довіряючи Тобі
Я не упаду у боротьбі.
3. Я любитиму Тебе,
Хоч і горе нелегке прийде;
Як радію я в думках,
Що з Тобою буду в небесах.
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4. І у славі неземній
Я любов свою віддам Тобі.
О, як вдячним буду я,
Що провадив Ти мене щодня.

259 Спасе, Свою любов
1. Спасе, Свою любов
Ти дав мені;
О, не відмовлюсь я
Від Тебе, ні!
Схилюсь Тобі до ніг,
Радість в очах моїх.
Все я віддати зміг
В жертву Тобі.
2. Ти ублаганням є
Нам за гріхи,
Поруч з Тобою я
Серцем завжди.
Хочу звіщати скрізь
Радісну й чисту вість.
Серед тривог і сліз
Щастям є Ти.
3. Віру зміцни в мені,
Щоб я не впав,
Щоб лиш Тобі всі дні
Радо віддав.
Бачу Твою любов
Й серцем прославлю знов,
Бо лиш в Тобі знайшов
Те, що шукав.
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4. Хочу шляхом Твоїм
Вірно іти;
Бути бажаю там,
Де будеш Ти.
Прошу лиш про одне –
Не покидай мене,
Щоб в Царство неземне
Міг я ввійти.
5. Все, що у мене є –
Все це Тобі
Я вдячно віддаю,
Господи мій.
Мрію лиш про одне –
Щоб Ти прийняв мене
В славу, що не мине
В вічності всій.

260 Зішли нам світло й правду з виш
1. Зішли нам світло й правду з виш,
Наш Господи святий;
Нехай ведуть нас тим шляхом,
Яким проходив Ти.
Зішли це світло всій землі –
Нехай поклониться Тобі.
Приспів: Зішли, зішли
/Зішли, зішли/

Це світло нам згори.
2. Зішли нам світло й правду з виш –
Тут морок все покрив, –
Щоб ми, мов воїни, ішли –
Бадьорі, повні сил.
Зішли цю правду, там де гріх
Опутав путами усіх.
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3. Зішли нам світло й правду з виш,
Й Твоя весела вість,
Мов гімн врочистий зазвучить
І розіллється скрізь.
Зішли це світло неземне
На все лице землі сумне.
4. Зішли всім світло й правду з виш,
Нехай проміння дня
Темряву ночі розіб'є,
Яскраво засія.
Зішли всім правду, щоб земля
Твоє прославила Ім'я.

261 Що на заваді стане нам
1. Що на заваді стане нам
Оповідати Божий План?
Що світла стримає політ,
Коли в темряві цілий світ?
2. Чи ж варто в світі кожний день
Шукати схвалення людей?
Чи ж можна встояти тоді
В життя нелегкій боротьбі?
3. Я буду, Господи, іти
Тим шляхом, де проходив Ти;
Для Тебе всі прожити дні –
Найбільша радість це мені!
4. Земні утіхи є нічим,
Коли порівнювати з тим,
Що тих чекає в небесах,
Хто йде по Спасових слідах.
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5. О, краще вже в пустелі йти,
Де спека, де нема води,
Ніж бути в розкошах, та без
Вождя і Друга із небес.
6. Дає відчути Манна смак
Речей величних в небесах.
Веде нас хмари стовп завжди,
Щоб із дороги не зійти.
7. Слухняно завжди йду за Тим,
Хто є Господарем моїм;
З'єднатись прагну я в одне
Із Тим, Хто любить так мене.

262 Чи зустрінемось ми знову
1. Чи зустрінемось ми знову
На тім березі ріки?
І чи звільнимось нарешті
Ми від смерті навіки?
Будем там, будем там,
[:Будем за рікою смерті,:]
Де нас ждуть життя віки.
2. Там, вже після часу горя,
Як візьме всю владу Цар,
Буде славна, ясна вічність,
Серцю мила, як нектар.
Будем там, будем там
[:Після труднощів і горя,:]
Де не буде більше хмар.

212

3. У цій гавані блаженній
Після шторму у житті
Кинуть якір всі спасенні,
На тім березі святім!
Будуть там, будуть там,
[:У цій гавані блаженній,:]
Тільки там їх справжній дім.
4. О, небесне місто слави!
О, Новий Єрусалим!
Як воно буде сіяти
У промінні неземнім!
Будем там, будем там,
[:В тому місці неземному,:]
Де Новий Єрусалим.
5. Там зустрінемо нарешті
Всіх улюблених своїх,
Бо Христос тоді здолає
Смерть і зло, і всякий гріх.
Будем там, будем там,
[:Де не матимем вже горя,:]
Де зустрінемо своїх.

263 Довіряючись Христу
1. Довіряючись Христу,
Я крізь шторм бурхливий йду
Й небезпеку не одну –
Просто, вірю я Йому.
Приспів: Довіряю я у всім,
Довіряю в кожнім дні,
І спокійний я тому –
Просто, вірю я Йому.
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2. Духа Він прещедро ллє
В серце бідне це моє.
Як веде Він – не впаду,
Просто, вірю я Йому.
3. У молитві і піснях
Я продовжую свій шлях;
Як біда – Його я зву.
Просто, вірю я Йому.
4. Довірятимусь завжди,
Доки буду так іти
У домівку неземну –
Просто, вірю я Йому.

264 Заспівайте ще раз мені
1. Заспівайте ще раз мені
Красні слова життя,
Щоб красу роздивитись їх;
Красні слова життя.
Хочу з них навчитись
Вірити й трудитись.
Приспів:

[:Гарні слова, красні слова,
Красні слова життя.:]

2. Всім блаженний Христос несе
Красні слова життя.
Слухай, брате, тебе Він зве.
Красні слова життя.
Всім із неба дані
В щедрості безкрайній.
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3. Голос поклику скрізь несуть
Красні слова життя,
І надію для всіх дають
Красні слова життя.
Господа прославте
За слова ці Правди.

265 Славна пісня воскресіння
1. Славна пісня воскресіння
Хай з сердець полине вдаль!
Втратить смерть своє правління,
Зникне смуток і печаль.
Хмари всі цілком розтануть,
Стихне шторм, бурхливий вир.
Із гробів всі люди встануть,
Щоб знайти навіки мир.
2. І не бачили ще очі
Слави, схожої на ту,
Що засяє після ночі,
Радість ллючи пресвяту.
Вірний Бог в Своєму Слові,
Чинить те, що обіцяв,
Щоб в майбутньому в Христові
Кожний вірний щастя мав.

266 О воїни Христа
1. О воїни Христа,
Всю зброю одягніть,
Міцні у силі, що Бог дав,
Відважно далі йдіть.
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2. У Господі міцні
До перемоги йдіть,
Надію майте у Христі
І віддано служіть.
3. Готові будьте ви
До бою в кожну мить,
І щоб в бою перемогти, –
Всю зброю зодягніть.
4. Пройшовши весь цей шлях
У вірі до кінця,
В блаженних славних небесах
Одержите вінця.

267 Щодня показуйте в житті
1. Щодня показуйте в житті
Всю святість у її красі,
Сіянням Християнських рис
Прославмо силу Божу з виш.
2. Надія, віра і любов
Хай не допустять гріх і зло,
Нехай панує Дух Христа
У нас в серцях по всі літа.
3. Наш Отче, Боже в небесах,
До Тебе йдемо в молитвах;
Любові, мудрості згори
У Тебе просимо всі ми.
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268 Прославлять незабаром всі
1. Прославлять незабаром всі
Ісусове Ім'я,
Хвали звучатимуть пісні,
І слава, слава, слава
Злине для Отця.
2. Тоді святі на струнах лір,
Веселячи серця,
Заграють незрівнянний гімн,
І слава, слава, слава
Злине для Отця.
3. Месію визнають тоді
Ізраїльські серця,
Й прославлять Спаса свого всі
І слава, слава, слава
Злине для Отця.
4. І всі народи на землі,
Збудившись з небуття,
Царя прославлять у хвалі,
І слава, слава, слава
Злине для Отця.

269 Славну пісню Ювілею
1. Славну пісню Ювілею
Заспіває вся земля,
Славний гімн Агнця й Мойсея,
Гімн про волю і життя.
Слава Месії і Спасу
/Слава Месії і Спасу/

Все наповнить майбуття!
/Все наповнить майбуття!/
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Приспів:

Алілуя! Алілуя!
Алілуя! Амінь!
2. Славу для Еммануїла
Буде чути від усіх.
Людство підняте, зраділе
Припаде Йому до ніг.
Як тоді благословення
/Як тоді благословення/

Розіллються по землі!
/Розіллються по землі!/

3. Нас корони там чекають
У небесній стороні.
Що за щастя ми пізнаєм
І блаженства неземні.
Алілуя! Алілуя!
/Алілуя! Алілуя!/

Радість нам і всій землі!
/Радість нам і всій землі!/

4. Так, Месія вже царює –
Миру Князь і Цар царів, –
Царство Він Своє будує,
В ньому щастя всій землі.
Слава, слава Господеві
/Слава, слава Господеві/

В нескінченності віків.
/В нескінченності віків/.

270 Славний час реституційний
1. Славний час реституційний,
Час рясних благословень.
Кожний стомлений і бідний
Стане радісним в цей день.
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Приспів:

[:Відпочинок буде там,:]
Відпочинок буде там,
Відпочинок всім.

2. Після горя, що надходить,
Зацарює миру Князь,
Боже Царство вже приходить,
З гніту визволення дасть.
3. Він святих Своїх збирає
Царювати разом з Ним.
Вся земля їх привітає
Співом вічної хвали!
4. О, співайте, діти Божі,
Славна Спадщина у вас,
Киньте всі думки тривожні, –
Близько вже свободи час.
5. Всім розказуйте, що знову
Раєм стане вся земля:
Цвітом вкриються чудовим
І пустині, і поля.
6. О, співайте, спадкоємці
Слави й честі в небесах.
Хай ваш спів землею ллється,
Радість будячи в серцях.

271 Вже незабаром заспіва
1. Вже незабаром заспіва
Земля ожила і нова
На славу Господа її
Величні й радісні пісні.
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2. Тоді земні народи всі
Цілком підкоряться Тобі
І вознесуть подяки спів
Величному Царю царів.
3. Полине в виш врочистий спів
З сердець всіх мешканців землі
На славу їхнього Царя!
О! Як радітиме земля!

272 Вставайте для Ісуса
1. Вставайте для Ісуса,
Ви, воїни хреста,
Свій прапор підіймайте,
Щоб високо він став.
Бо шляхом перемоги
Вас Господь поведе,
І ворог вже ніколи
Чола не підведе.
2. Вставайте для Ісуса!
З відвагою ідіть,
На Нього покладайтесь,
Йому лише служіть.
Вдягніть всю Божу зброю,
Пильнуйте в молитвах,
І вас не переможе
Ні ворог, ані страх.
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3. Вставайте для Ісуса!
Не буде довгим бій.
Ідіть до перемоги,
Хоч всюди сили злі.
Чекає переможця
Життя корона там,
Де в славі неосяжній
Зустріне він Христа.

273 Отче Мій, Сонце для душі
1. Отче Мій, Сонце для душі,
Немає ночі при Тобі,
Хай темні хмари звідусіль
Не закривають образ Твій.
2. Ти – щит душі! Хоч буря б'є,
Хоч ворогів багато є,
Та моїм сховищем завжди,
Ласкавий Господи, є Ти.
3. Даєш небесну ласку тим,
Хто є Тобі завжди близьким,
Для Твого стада на землі
Дари найкращі шлеш Свої.
4. Ти навіть Сина Свого дав,
Котрий за нас життя віддав,
Щоб кожен з людства жити міг,
Щоб зовсім зникли смерть і гріх.
5. Так, Сина Ти не пожалів.
Він дав життя, нас відкупив.
А що живе Він – тому ми
Вірим, що житимемо з Ним.
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274 Солодка мить! Молитви мить
1. Солодка мить! Молитви мить!
Зникають всі турботи вмить,
Я наближаюсь до Отця,
Котрий читає всі серця.
У горя хвилі нелегкі
Знаходжу, мов бальзам, спокій.
[:Скількох уникнути пасток
Мені поміг молитви крок!:]
2. Солодка мить! Молитви мить!
Моє благання полетить
До милосердного Отця,
До мого Бога і Творця.
І відколи я разом з Ним,
І Духом ведений святим,
[:Я маю цінний привілей
До Нього йти вночі і вдень.:]

275 Як любо, Боже, Царю мій
1. Як любо, Боже, Царю мій,
На славу і на честь Тобі
Співати і вночі, і вдень
Хвалу усіх моїх пісень.
2. Як любо тут, де спокій Твій, –
Вже не завадить світ мені.
Хай буде серця мого стук
Такий, як струн Давида звук.
3. Хай Господь в серці прожива,
Його діла, Його слова,
О, що за світло ллється з них,
Благословенних і святих.
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4. Чекає спадщина мене,
Блаженство вічне, неземне!
Чи ж радість більшою бува?
Хіба опишуть це слова!
5. Очима віри бачу я
Щасливе й славне майбуття,
А поки що у світі сліз
Несімо всім веселу вість.

276 Крізь століття я дивлюся
1. Крізь століття я дивлюся
На Голгофський хрест страждань,
Де Спаситель всього людства
Помирав без нарікань.
2. Біля ніг Його схилившись,
Я відчув блаженний мир;
Любий Господь відкупив всіх –
Не страшний вже смерті вир.
3. Тут знайшов я дім небесний,
Дивлячись на хрест Його.
Що віддам за дар чудесний,
За божественну любов?
4. І любов, і смуток в серці,
Радість й сльози на очах,
Я знайшов у Спаса смерті
До життя єдиний шлях.
5. Із Спасителем назавжди
Залишитись прагну я;
Він годує Словом Правди,
В ньому вічне є життя.
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277 О, візьми життя моє
1. О, візьми життя моє,
Щоб було навік Твоє;
Руки теж візьми мої,
Щоб наказ чинили Твій.
2. Скористайся з моїх ніг,
Щоб для Тебе був їх біг.
Голос мій візьми, щоб він
Для Царя співав свій гімн.
3. І вуста мої візьми,
Щоб слова Твої несли;
Все, що я набув трудом,
Віддаю Тобі цілком.
4. О, візьми мої всі дні,
Для прославлення Тобі;
Розум використай мій
В праці, Господи, Твоїй.
5. Волю, Боже мій, візьми
І Своєю заміни;
Серце також віддаю
Й прошу – в ньому зацарюй.
6. Боже, всю любов мою
Я до ніг Твоїх зіллю.
Усього мене візьми,
Любий Отче, назавжди.

278 О, візьми ім'я Ісуса
1. О, візьми ім'я Ісуса
Із собою, – не сумуй.
З нього радість, втіхи ллються,
Тільки з ним вперед прямуй.
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Приспів:

Любим є /Любим є/
Те ім'я! /Те ім’я/
Радість небу і землі!
Любим є /Любим є/
те ім'я! /Святе/
В ньому сповнення надій.

2. О, візьми ім'я Ісуса
Як міцний могутній щит,
І воно у час спокуси
Завжди вірно захистить.
3. Дороге ім'я Ісуса!
Як радіють в Ньому ті,
Хто до Нього пригорнувся,
Хто співа Його пісні.
4. І тоді до ніг Ісуса
Припаде уся земля,
Гімни слави вознесуться,
Прославляючи Царя.

279 "Візьми свій хрест, – сказав Ісус
1. "Візьми свій хрест, – сказав Ісус, –
Коли зі Мною хочеш йти,
Зречись себе, залиш цей світ,
Покірно вслід Мені іди".
2. Візьми свій хрест, його тягар
Хай не пригноблює тебе,
Спаситель піднесе твій дух,
Ослаблі руки підведе.

225

3. Візьми свій хрест і сміло йди
У силі Господа вперед,
Додому буде Він вести,
До перемоги приведе.
4. Візьми свій хрест і за Христом,
Ще поки серце б'ється, йди,
Бо тільки той, хто хрест несе,
Корону зможе одягти.

280 Розкажіть усім народам
1. Розкажіть усім народам:
"Господь є Царем!"
Розкажіть! Розкажіть!
Розкажіть усім народам!
Владу Він бере!
Розкажіть! Розкажіть!
Розкажіть про це натхненно,
Як Він ввись росте,
Що могутній, славний Цар є
Князем Миру теж.
Хай врочиста ваша пісня
Розповість про те!
Розкажіть! Розкажіть!
2. Розкажіть навколо людям,
Що царює Спас!
Розкажіть! Розкажіть!
Розкажіть, щоби розбились
Всі кайдани враз!
Розкажіть! Розкажіть!
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Розкажіть усім, хто плаче,
Що Христос живе,
Розкажіть усім нужденним
Про життя нове,
Розкажіть: прийшов Він грішних
Врятувати вже!
Розкажіть! Розкажіть!
3. Розкажіть навколо людям
Про діла Його!
Розкажіть! Розкажіть!
Розкажіть, що вже навіки
Зникне гріх і зло!
Розкажіть! Розкажіть!
Розкажіть по всіх долинах,
По усіх степах,
Хай над морем залунає,
В горах і в лісах,
Що для стомлених спочинок
Тут вже, при дверях!
Розкажіть! Розкажіть!

281 У Церкви є Основа
1. У Церкви є Основа –
Христос, її Глава.
І купіллю і словом
Зароджена вона.
Щоб наречену взяти,
Він із небес прийшов
Життя за неї дати,
Проливши цінну кров.
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2. Сміється світ із неї,
Важкі бувають дні;
І вороги численні
Пригноблюють її.
Однак святі є пильні
І звуть: "Як довго ще?"
Їм видно в вірі сильній
Їх Господа лице.
3. Чи горе, чи страждання,
Чи з ворогами бій –
Вона без нарікання,
На мир чекає свій,
Коли нарешті гляне
На славу неземну
І вже навіки стане
Дружиною Агнцю.

282 Рум'янець ранку над горами
1. Рум'янець ранку над горами
Для ночі зла кінець веде.
О, підніміть похилі чола,
Нехай Цар слави увійде.
Приспів:

Він йде! Він йде! Він йде, Цар слави
З життя сіянням на чолі.
Вітайте всі Його, народи!
Погляньте: Ось Він, Цар царів.

2. Рум'янець ранку над горами
Поволі робить морок днем.
Збудися, земле, ось зоріння,
Вже Той прийшов, Хто є Царем.
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3. Хоч темні хмари заступають
Ясне проміння того дня,
Ті, хто пильнує, добре бачать,
Як світло сонячне сія.

283 Про славу, Господи, Твою
1. Про славу, Господи, Твою
Розповідають небеса,
Про силу й мудрість неземну
Нам свідчить Всесвіту краса.
2. Ми прославляємо Того,
Хто є законів всіх Творцем
Й Першопричиною всього!
Лише за Ним услід підем.
3. Усю могутність рук Твоїх
В далеких бачимо світах,
І тут природа, на землі,
Тебе звеличує в піснях.
4. Та не лише в землі й світах
Твої ми бачимо діла,
Але і в Біблії словах
Звучить Творцю всього хвала.
5. Коли настануть славні дні
Й Христос всі речі довершить
Як в небі, так і на землі, –
Земля хвалою зазвучить.
6. У вірі бачимо тепер
Твою премудрість і любов;
Всім серцем молимо Тебе,
Щоб Ти від нас не відійшов.

229

7. Ти кличеш нас, Твої слова
В душі запрошенням звучать.
Яку ж то честь воздати нам
За цю безмежну благодать?!!

284 О, Господь – мій Пастир, у Ньому все
1. О, Господь – мій Пастир, у Ньому все,
Що вічним є й не мине,
Де тихі води й зелень трав
Провадить Він мене.
Приспів:

Ярмо те любе і легкий тягар,
Я знаю це! Я знаю це!
Веде туди Він, де мов нектар
Жива вода тече.

2. Мій голос почуй, віднови мене
І сили додай, щоб йти
Тим шляхом, праведним й вузьким,
Твоє Ім'я нести.
3. Коли би й долиною смерті йшов, –
Не буду боятись я,
Бо в жезлі й посоху Твоїм
Утіха є моя.

285 Так, Господь наш воскрес
1. Так, Господь наш воскрес,
І втратив силу гріб.
Він візьме вірних до небес
Й підніме людський рід.
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2. Так, Господь наш воскрес
І більше не помре;
Страждав за Свій народ увесь,
Котрого ось веде.
3. Так, Господь наш воскрес!
Всі вірні посланці,
Хвалу возносьте до небес,
Звіщайте по землі.
4. На струнах золотих
Заграйте гімн хвали!
Нехай звучить в піснях дзвінких,
Що Він воскрес, живий.

286 Дає пасовища Господь
1. Дає пасовища Господь,
Пильнує завжди Свій народ,
Дбайлива Пастиря рука
Овець загублених шука.
2. Коли у спеці млію я
Й душа пригноблена моя,
До плинних росяних долин
Мене веде лиш Він один.
3. Хоч кам'янистим є мій шлях
І чути втому у ногах,
Та втихомирить Він мій біль,
І стане радісно мені.
4. Хоч по долині смерті йду
Крізь небезпеки і біду,
Та не зашкодить зло мені,
Бо завжди поруч Господь мій.
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287 Спаситель, Господь є вже тут
1. Спаситель, Господь є вже тут.
Всі знаки дня цього
Нам вірні свідчення дають,
Що Він присутній знов.
2. Він тут, щоб царство на землі
Впровадити у чин.
Навіки знищить гріх і біль
Наш Господь, Божий Син.
3. Навіки знищить Князя тьми,
Розіб'є сили злі
Величний Цар, щоб круг земний
Мов пишний сад розцвів.
.

А хто в Його Ім'я терпів,
Хто згідно Слова жив,
Той буде в славі вічних днів
Із Господом завжди.

5. Про ці майбутнії дива
Не знає досі світ,
Та нам про це Святі слова
Говорять з давніх літ.

288 Господь – мій Пастир, разом з Ним
1. Господь – мій Пастир, разом з Ним
Не знатиму нужди;
До трав зелених й тихих вод
Веде мене завжди.
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2. Дає відновлення душі
Й допомагає йти
По справедливості шляху
До славної мети.
3. Хоч по долині смерті йду,
Не побоюся зла,
Бо Ти зі мною, й посох Твій
Завжди мене втіша.
4. У Тобі маю я свій харч,
З Твоєї чаші п'ю.
Ти щедро цінний злив олій
На голову мою.
5. Ти щедро ласку ллєш мені
Впродовж всього життя.
Вже незабаром в Божий дім
Ввійду навіки я.

289 Минає ніч й зоріє вже
1. Минає ніч й зоріє вже...
Славетний день спочинку йде,
Обіцяний давно.
Прислухайтесь – сурма звучить
Й усім веселу вість вістить
Про радість, мир, добро.
2. Жнива землі вже при кінці.
Ті, хто померли у Христі,
Тепер вже разом з Ним.
Вони отримали життя,
Котре не матиме кінця,
Обіцяне святим.
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3. Пророки в сиву давнину
Писали повість не одну
Про цей величний день.
Вони дивились в майбуття,
Де вічне бачили життя
Рясних благословень.
4. Хто вірно Господу служив,
Хто все життя для Нього жив,
Хто все Йому віддав,
Той нагороджений буде
І все, чого бажав, знайде,
Усе, чого шукав.

290 Є джерело, котре тече
1. Є джерело, котре тече
З Еммануїла ран,
Як грішник в нього увійде –
Очиститься від плям.
[:Очиститься від плям:]
Як грішник в нього увійде –
Очиститься від плям.
2. Злочинець, дивлячись, радів
Тим джерелом тоді.
І можуть всі, й такі, як він,
Омитися у нім.
[:Омитися у нім:]
І можуть всі, й такі, як він,
Омитися у нім.
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3. Відколи вірою узрів
Я той потік із ран,
Про ту любов лише мій спів,
Що є моїм життям,
[:Що є моїм життям:]
Про ту любов лише мій спів,
Що є моїм життям.
4. І ще миліший, кращий спів
З моїх полине вуст
Про те, яким могутнім є
Спасителем Ісус.
[:Спасителем Ісус:]
Про те, яким могутнім є
Спасителем Ісус.

291 Є брама, і вона стоїть
1. Є брама, і вона стоїть
Відчиненою досі,
А з неї світло ллється скрізь
І Правди вість розносить.
О, що за радість неземна!
Й мені відчинена вона!
Й мені, й мені
/Й мені, й мені/.

Відчинена вона.
2. Вона відчинена для всіх,
Шукаючих спасіння
Із будь-якого на землі
Народу й покоління.
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О, що за ласка неземна!
Й мені відчинена вона.
Й мені, й мені
/Й мені, й мені/.

Відчинена вона.
3. Тож сміло йди повз ворогів
У цю відкриту браму,
Неси хреста, й за це тоді
Корону вдягнеш славну.
Яка ж то ласки глибина!
Й мені відчинена вона!
Й мені, й мені
/Й мені, й мені/.

Відчинена вона.
4. На тому березі ріки
В сіянні вічнім слави
Корони вдягнем навіки
Й Царя небес прославим.
О, що за слава, що за честь!
Мене корона також жде!
Мене, мене
/Мене, мене/.

Корона також жде.

292 Існує Бог – говорить все
1. Існує Бог – говорить все:
Земля, моря і небеса;
Про нього вістку всім несе
Проміння раннього краса.

236

2. Яскраве сонце, що землі
Велично й лагідно сія,
Проміння-букви шле Свої,
Творця складаючи Ім'я.
3. О, подивися навкруги:
Які дива! Яка краса!
Хто ж так чудово все створив?
Це Бог, Творець наш в небесах.

293 Є око, що зовсім не спить
1. Є око, що зовсім не спить,
Ні вдень, і ні вночі;
Є вухо, що у кожну мить
Пильнує над усім.
2. І є рука, завжди міцна,
Незнана втома їй,
І є любов – навік вона
В безмежності своїй.
3. О ті, хто стомлені в ярмі,
До Господа прийдіть;
Надії, прагнення свої
На Нього покладіть.
4. Бо Він завжди пильнує вас
І чує молитви;
У смутку і недолі час
Готовий помогти.
5. Прийдіть до Нього в молитвах,
Прославте за усе,
Що Він, наш Господь в небесах,
З любов'ю щедро шле.
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294 Є місце, знане не для всіх
1. Є місце, знане не для всіх,
Безпечне і святе,
У ньому Бог дітей Своїх
Дбайливо береже.
2. Найменші і покірні тут
Притулок мають свій,
Під крилами Отця живуть
У милості святій.
3. Допомагають, стережуть
Їх ангели в путі,
І попри сатани всю лють,
Він не зашкодить їм.
4. Луги зелені Бог дає,
Де правда і любов.
Там для усіх пожива є,
Хто є дітьми Його.
5. Отця рука – це поміч нам,
Він чує кожний клич.
У Ньому є життя синам
І нагорода з виш.

295 Життя є в розп'ятому Спасі для всіх
1. Життя є в розп'ятому Спасі для всіх.
О, так! Є життя і тобі!
Лиш глянь на Христа і всім серцем повір
У Того, Хто висів на хресті.
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Приспів:

Глянь! Глянь! Глянь й живи!
У вірі поглянь на Того, Хто помер,
І життя дар від Нього прийми.

2. О, нащо носив би Він наші гріхи,
Якщо б нас від них не звільнив,
О, нащо б Він кров на хресті проливав,
Коли б нас від провин не омив.
3. Не сльози твої каяття і мольби
Звільнили тебе, а ця кров.
Прийнявши усе, що для нас Він зробив,
Ми прославим всім серцем Його!
4. Такий Божий план, що наш Господь Ісус
Життя мав віддати за всіх,
І ось Він прийшов відновити усе,
Що пропало було через гріх.
5. Ісус нам дає, а ми радо берем,
Щасливе безсмертне життя,
Котре нас чекає у славі небес,
Якщо вірно дійдем до кінця.

296 Ласка Божа так широка
1. Ласка Божа так широка,
Як найширший океан,
Милосердя Він безмірне
Виявляє завжди нам.
Добре Писання сліди
Й мудрість зможеш в нім знайти.
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2. Так ніхто не співчуває,
Як наш Господь в вишині,
І ніхто гріхи й падіння
Так не вибачить, як Він.
Добре Писання сліди:
Ласку в Бога маєш ти.
3. Ширину любові Бога
Розум людський не збагне,
Доброта Його безмежна,
Що навіки не мине.
Добре Писання сліди –
Бог є повний доброти.
4. Бо людина для любові
Робить межі завузькі,
Ставить заздрості окови,
Що спотворюють її.
Добре Писання сліди,
Справедливість взнаєш ти.
5. В вірі нашій ми все ближче
До Небесного Отця,
Там у небі нас чекає
Слава й радість без кінця.
Добре Писання сліди,
Радість в ньому віднайди.

297 Весь світ віддавна є в гріха темноті
1. Весь світ віддавна є в гріха темноті,
Ісус є для світу світлом,
Мов сонце Він сяє у славі Своїй,
Ісус є для світу світлом.
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Приспів:

Світло прийми – для тебе воно.
Світло, яке й на мене зійшло,
Я був сліпим, та бачу вже знов,
Ісус є для світу світлом.
2. В Ісусі живемо й не знаємо тьми,
Ісус є для світу світлом,
Лиш в Ньому ми можемо світло знайти,
Ісус є для світу світлом.
3. Почуйте, хто в темряві грішній живе, –
Ісус є для світу світлом!
Він сонцем високо над світом зійде,
Ісус є для світу світлом.
4. Навік зникне морок у ясності дня,
Ісус є для світу світлом,
Народи ітимуть у світлі Агнця,
Ісус є для світу світлом.

298 Хто шукає ласки трон
1. Хто шукає ласки трон –
Всюди він знайде його,
Хто молитвами живе –
Бог завжди його веде.
2. У здоров'ї чи в біді,
У достатку чи в нужді,
В молитвах провадьмо час,
Й буде Господь біля нас.
3. В горі, в клопотах земних
І у помилках гірких
Для молитви маймо час,
Й буде Господь біля нас.
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4. То ж в житті своїм завжди
До Отця в молитві йди,
Він почує голос твій
В доброті Своїй святій.

299 Хоч світ мій вибір осміяв
1. Хоч світ мій вибір осміяв,
В Ісусі сенс життя мого,
Кого б іще я з Ним зрівняв?
Хто б міг затьмарити Його?
2. О, щастя бачити Його
Ласкаве, лагідне лице!
Він – це любові джерело!
Він у житті для мене все!
3. Я вибрав стежку саме ту,
Якою Ти з хрестом ішов,
І повз скарби земні іду,
Бо в Тебе справжній скарб знайшов.
4. Дорожчим будь мені щодня,
Будь завжди поруч у житті,
Усе земне покину я –
Увесь належу я Тобі.

300 Хоч може темрява земна
1. Хоч може темрява земна
Затьмарити твій шлях,
Та Боже Слово засія,
Мов сонце в небесах.
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2. Ти тільки вір в Його любов
І силу із небес.
Де б ти не був, куди б не йшов, –
Не лишить Він тебе.
3. Коли навколо темнота, –
Він світить з вишини,
Й зникає темрява густа,
В душі панує мир.
4. Тим шляхом йди, надію май,
У вірі будь міцним,
Усе своє Йому віддай,
І будеш разом з Ним.

301 Хоч лиха нас б'ють
1. Хоч лиха нас б'ють
І шлях нелегкий,
Хоч друзі геть йдуть,
А скрізь вороги,
Та віру й надію
Ми маєм в серцях,
Що все у житті є
У Божих руках.
2. Птахи і без клунь
Харч мають завжди;
Довір'я Творцю
Навчімось від них;
Хто з вірою діє
Й вона не слабка,
Хай знає, що він є
У Божих руках.
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3. Старається злий
Погіршити шлях,
Щоб далі не йти,
Щоб був у нас страх.
Та він не зуміє
У наших серцях
Розбити надію:
"Все в Божих руках".
4. Він каже, що ми
Даремно ідем,
Що шляхом таким
Добра не знайдем.
Та він не засіє
Нам сумнів в думках,
Бо знаєм, що все є
У Божих руках.
5. Ми знаєм, що сил
Своїх в нас нема;
Надію дає
Господнє Ім'я.
Він – захист надійний,
Єдиний наш шлях.
Радіймо постійно:
Все в Божих руках.
6. Й коли наші дні
Близькі до кінця,
То вірим, що в Нім
Чека нас життя,
Й надію плекаєм
У наших серцях,
Бо вірим і знаєм:
"Все в Божих руках".
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302 Ти сказав, Ісусе любий
1. Ти сказав, Ісусе любий:
"Хрест візьми й за Мною йди".
Хто піде, той в небі буде
Із Тобою назавжди.
[:Так, я візьму,
Поможи мені іти.:]
2. Хоч життя поволі сходить,
Як в годиннику пісок,
Розум мій з Тобою ходить,
За Тобою кожний крок.
[:Переможця
Вже очікує вінок.:]
3. Все нагадує, мій Спасе,
Про Твою любов без меж,
Все, що в мене є найкраще,
Все це Ти мені даєш.
[:Що за радість
Є, коли в Тобі живеш!:]
4. Чи у радощах і щасті,
Чи в терпіннях і ганьбі,
Вибиратиму найкраще –
Пробуватиму в Тобі.
[:Ти поможеш
У нелегкій боротьбі.:]
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303 Ти для мене скарб безцінний
1. Ти для мене скарб безцінний,
Ти дорожчий за життя;
О, дозволь в моїй мандрівці
Йти з Тобою до кінця.
[:Ближче йти, там де Ти,:]
О, дозволь в моїй мандрівці
Йти з Тобою до кінця.
2. Не про спокій і достаток
Я молитимусь завжди,
Я готовий все стерпіти,
Лиш дозволь з Тобою йти.
[:Ближче йти, там де Ти,:]
Я готовий все стерпіти,
Лиш дозволь з Тобою Йти.
3. Поведи мене за руку
В цьому світі темноти,
І дозволь, щоб із Тобою
Я у небо міг ввійти.
[:Ближче йти там, де Ти,:]
І дозволь, щоб із Тобою
Я у небо міг ввійти.

304 В Тобі притулок мій
1. В Тобі притулок мій!
У час тривог, недуг,
У бурі горя нелегкій
До Тебе лине дух.
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2. Тобі несу свій біль,
Бо вилікуєш Ти,
Душі засмученій моїй
Ти здатен помогти.
3. Куди ще можу йти?
На кого покладусь?
Моїм притулком є лиш Ти,
До Тебе я спішусь.

305 Він – вірний помічник
1. Він – вірний помічник
В терпіннях і біді;
Хто все Йому звіряти звик,
Той має мир в душі.
2. Спаситель пригорта
Нас до Своїх грудей
Його опіка й доброта
Нас гріють кожний день.
3. Зникає смуток, страх
Від погляду Його,
Він сушить сльози на очах,
Дарує спокій знов.
4. Несучи хрест тяжкий,
Я все ж радію в Нім,
Бо вже недовгий шлях земний,
А Він мені є всім.
5. Ісус – притулок мій,
Дає мені добро,
І хоч би зникли ріки всі, –
У Ньому джерело.
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6. Мені Він замінив
Всіх друзів на землі,
Майбутня вічна радість й мир
Є тільки у Христі.

306 Наш Боже, будь присутній тут
1. Наш Боже, будь присутній тут,
Твої слова хай світло ллють,
Відкрий наш слух на голос Твій,
Тримай нас в милості Своїй.
2. Звільни від злих думок, турбот,
Зміцни в надії Свій народ,
Годуй нас Правдою згори
І від спокуси бережи.
3. Відкрий Святого Слова зміст,
Пришвидши наш духовний зріст.
Нехай почуте нами все
Блаженну користь принесе.
4. О Отче, серце нам відкрий
І в нього духа Правди злий;
Без ласки нас не залишай,
З доріг невірних навертай.

306a Зве Ісус нас. В шумі бурі
1. Зве Ісус нас. В шумі бурі
На життєвих злих морях
Чути голос: "Християни,
По Моїх ідіть слідах".

248

2. Зве Ісус нас від сполуки
Із усім, що є земне,
Від всіх ідолів, і каже:
"Більше ви любіть Мене".
3. В наших радостях і смутках,
В щасті, в горі Він нас зве:
"Християни, від усього
Більше ви любіть Мене".
4. Любий Спасе, поможи нам
Добре чути голос Твій,
Дай серцям покору й тихість,
Бережи в руці Своїй.

307 Хай буде воля лиш Твоя
1. Хай буде воля лиш Твоя!
Веди мене, і зникне страх.
І хоч у темряві земля,
Я знаю – ясно в небесах.
2. Сіяють зорі в небесах,
Хоч очі повні є слізьми...
Земні надії родять страх,
Надію іншу маєм ми.
3. О, вибач, Отче мій, мені
За пристрасть до земних речей;
Спрямуй мене в небесний дім
О, дай цей цінний привілей.
4. О, не дозволь, щоб сумнів міг
Тебе затьмарити мені,
Щоб вир земних негод усіх
Забрав мій спокій у душі.
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308 "Звершилось!" – Господь наш сказав
1. "Звершилось!" – Господь наш сказав,
Тоді, схилившись, дух віддав.
О, так, Він працю завершив
І нагороду заслужив.
2. Звершилось те, про що колись
Пророчі бесіди велись.
Тепер відкрита Правда нам,
Котру ніхто тоді не знав.
3. "Звершилось!" Божий Син зумів
Перемогти весь жах тих днів,
За нас усіх Він викуп дав,
Навік від смерті врятував.
4. "Звершилось!" Хай весела вість
Про це всім людям розповість.
"Звершилось!" Радості тріумф
Нехай розвіє горе й сум.

309 Працювати ідем! Слуги Божі є ми
1. Працювати ідем! Слуги Божі є ми,
Поспішаймо шляхом, що нам Господь відкрив
Хай бальзам Його слів сил нових додає,
Тож спішімо туди, де для нас праця є.
Приспів:

[:Тож вперед, тож вперед:]
[:/Тож вперед, тож вперед/:]
Без вагань /завжди/

Пильні йдім /в мольбі/,
Хай праця весь наш час бере.
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2. Працювати ідім! Харч голодним несім,
До життя джерела всіх безсилих ведім,
Про веселу новину звіщаймо кругом,
Що спасіння для всіх є відкрите Христом.
3. Працювати ідім! Праця буде для всіх!
Царство зла і гріха скоро зникне навік!
І Єгови Ім‘я всі прославлять серця
У величному гімні хвали без кінця.
4. Працювати ідім! Господь сил нам додасть,
А за працю колись нагородить Він нас,
Як царі і священики зможем тоді
Донести це спасіння всім людям землі.

310 Сіоне славний, підіймись
1. Сіоне славний, підіймись,
З неволі гніту пробудись
І, вставши, силу одягни,
[:Яку Спаситель Твій дає.:]
2. Прекрасний одяг свій візьми,
Хай буде видно, ким ти є,
Навік оправданий Христом
[:І обдарований добром.:]
3. І вже ніколи вороги
Не зможуть шкоди нанести.
Навіки втратить силу зло,
[:А пануватиме добро.:]
4. Твій Бог з небес почув тебе
Й тепер на ноги підведе.
Він Провідник надійний твій
[:До миру й слави в вишині.:]

251

5. Вже незабаром люди всі
Побачать лаври на тобі,
А ти у славі і красі
[:Благословлятимеш усіх.:]

311 На тлі Біблійних сторінок
1. На тлі Біблійних сторінок
Сіяють промені віків,
В котрих неспинний часу крок
Пророцтва сповнює усі.
2. На сильних крилах Правди вість
Несеться далі з року в рік,
І ллє своє проміння скрізь,
Від тьми звільняючи усіх.
3. І щораз вище з бігом днів
Підносить Правда прапор свій,
Аж поки на усій землі
Не зійде сяєво її.
4. Вона відновлює усе,
Її проміння зігріва
І радість істинну несе
Туди, де досі темнота.

312 Світе марний, прощавай
1. Світе марний, прощавай,
З усім добром твоїм,
Маю в Господі свій пай,
Багатий я у Нім.
Не має радості душа
У всіх приємностях твоїх.
Лиш Ісуса знаю я,
Розп'ятого за всіх.
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2. Знати Спаса – це життя
І спокій у душі.
В Ньому радість є моя;
Опора Він мені,
Щоб у милості щодня
І в вірі я зростати міг.
Лиш Ісуса знаю я,
Розп‘ятого за всіх.
3. О, коли б разом усі
Прославили Його!
Гляньте, як сія в красі
Ісусова любов!
Але взнає вся земля
Про свого Спаса в майбутті.
Лиш Ісуса знаю я,
Розп‘ятого за всіх.

312a Дозволь, о Господи, мені
1. Дозволь, о Господи, мені
Іти з Тобою у житті.
Усі турботи і труди
Допоможи мені знести.
2. Вогонь у серці запали
Словами ласки й доброти.
Навчи тримати вірний шлях,
Веди до дому в небесах.
3. Учи покори, доброти,
До Себе ближче приведи,
Щоб праця дух зміцняла мій,
Щоб дав я відсіч силі злій.
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4. Надію маючи в душі,
Що світить у майбутні дні,
У мирі й ласці з висоти
Дозволь з Тобою завжди йти.

313 Лиш на Господа чекай
1. Лиш на Господа чекай,
Повний віри завжди йди
І на Слово полягай:
"Прийде день – зміцнієш Ти".
2. Часом сил уже нема,
Серце повне від журби –
Пригадай Його слова:
"Прийде день – зміцнієш Ти".
3. У найважчі горя дні
Втіху важко віднайти.
Ці слова згадай тоді:
"Прийде день – зміцнієш Ти".

314 Ювілею славний гімн
1. Ювілею славний гімн
Заспіваємо усім,
Час обіцяний прийшов,
Господь наш вернувся знов.
Хай пустеля заспіва,
Хай летять хвали слова,
Хай створіння знають всі,
Що Ісус є Цар царів.
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2. Ювілею славний гімн
Заспіваємо усім!
Хай несеться вістки дар,
Що Ісус, наш вічний Цар,
Всюди Царство встановить,
Що не матиме границь,
Царства всі, престоли всі
Проминуться на землі.

315 У світлі йди! Тоді збагнеш
1. У світлі йди! Тоді збагнеш,
Що істинну любов
Лиш в Дусі Господа знайдеш,
У спільності Його.
2. У світлі Йди! І будеш Ти
Завжди в Його руках.
Він завжди сяє з висоти
Й світитиме в віках.
3. У світлі йди! І промине
Вся темрява твоя,
Бо сяйво ясне неземне
На Тебе засія.
4. У світлі йди! Сміливо йди,
І буде мир в душі,
І Бог, Котрий Сам світлом є,
Поселиться в тобі.
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316 Вартовий, скажи, чи ранок
1. – Вартовий, скажи, чи ранок
Для Сіона зазорів?
Слави ясної світанок
Чи не видно ще тобі?
– Подорожній, час вставати!
Ось палає неба край!
Підв‘яжи швиденько шати.
Ранок вже! Вставай! Вставай!
2. – Вартовий! Чи сходить світло,
Чи суботній рік прийшов?
Чи на Царство, відповідно,
Час властивий надійшов?
– Подорожній! Так, я бачу
Ханаану славну вись –
Найвеличнішу й найкращу
З тих, що бачив хтось колись.
3. Подорожній, подивися
На квітучу землю цю,
В повній вірі підіймися,
На домівку глянь свою.
Ось співає хор чудовий
Славу Божому Агнцю.
Він оживить людство знову
І оновить землю всю.
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317 Вартовий, скажи про ніч
1. – Вартовий, скажи про ніч!
Чи вже видно знаки дня?
– Подорожній, вдалині
Рання зірка вже сія.
– Вартовий, чи світло те
Провіщає мир святий?
– Подорожній, так, це йде
День Ізраїлю благий.
2. – Вартовий, скажи про ніч?
Підіймається зоря?
– Подорожній, все сильніш
Світло милості сія.
– Вартовий, скажи, чи скрізь
Розіллється світло дня?
– Подорожній, в тій порі
Оживе уся земля.
3. – Вартовий, скажи про ніч!
Ранок, наче б то, настав.
– Подорожній, на землі
Морок вже слабкішим став.
– Вартовий, чи сум мине,
Чи сповниться Божий план?
– Подорожній, Царство йде,
Цар вже тут присутній Сам.

318 Ми чекали й пильнували
1. Ми чекали й пильнували
На ясний пророчий день,
Щоб густі і темні тіні
Вже залишили світ цей.
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Приспів:

Ми стаємо, бо вже ранок,
Дня прекрасного світанок.
Ми щасливі, бо вже ранок,
Щораз менше вже тіней.
Він прийшов!
Цар вже тут, дивись!
О Сіоне, звеселись!

2. Ми чекали й пильнували,
Щоб зоря нова зійшла,
Щоб ця темрява минула
І щоб ніч гріха пройшла.
3. Ми чекали й пильнували
На Царя – Його цей день!
Він є Правдою і Шляхом,
Світлом ясним для очей.
4. Ми вже бачимо зоріння –
Це Тисячолітній день!
Незабаром ясне світло
Звільнить з темряви людей.

319 О Боже, хвала
1. О Боже, хвала,
Що Ти Сина віддав,
Щоб нас врятував,
А тепер царював!
Приспів:

Алілуя! Богу слава!
Алілуя! Амінь!
Алілуя! Богу слава!
Життя наше в Нім!

258

2. О Боже, хвала,
Що Ти дух світла дав,
Що сяє для нас,
Аби морок пропав!
3. О Боже, хвала!
Царство вже близько є!
Спаситель прийшов
Й всюди світло проллє!

320 Ми перейдем поза річку
1. Ми перейдем поза річку
День за днем, день за днем.
Зникне темрява навічно
День за днем, день за днем.
Проминуть найважчі дні,
Й переможцями тоді
Ми засяєм в вишині
День за днем, день за днем.
2. Ми на арфах будем грати
День за днем, день за днем,
Й про спасіння гімн співати
День за днем, день за днем.
І в небесній стороні
Ми співатимем тоді
Слави й вдячності пісні
День за днем, день за днем.
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3. Будем схожі до Ісуса
День за днем, день за днем.
Всі святі із Ним зберуться
День за днем, день за днем.
Радість матимем в серцях,
Волю чинячи Отця
В честі й славі без кінця
День за днем, день за днем.
4. Незабаром зникнуть сльози,
День за днем, день за днем.
Ми тоді сіяти зможем,
День за днем, день за днем,
Щоб побачили усі
Божу мудрість в повноті,
Правду в сонячній красі,
День за днем, день за днем.

321 Що за Приятеля маєм
1. Що за Приятеля маєм,
Тягарі несе за нас,
Ми приходимо до Нього
У молитві кожний раз.
Ах, як часто ми страждаєм,
Марні болі терпимо,
А тому лиш, що до Нього
У молитві не йдемо.
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2. А коли спокуса мучить,
Чи нелегко на душі,
Не засмучуймося духом,
А до Господа спішім.
Чи ж буває друг вірніший?
Хто ж розділить так жалі?
Знає Господь наші вади,
Йдім до Нього у мольбі.
3. Як обтяжені ми дуже
Горя й смутку тягарем,
Любий Господь – наш притулок,
Все до Нього ми несем.
А як друзі залишили,
Не хвилюйся – Він твій Друг
І дає безмежний спокій
У опіці Своїх рук.

322 О, як нелегко часто тим
1. О, як нелегко часто тим,
Що йдуть вузьким шляхом,
Бо їх зневага й вороги
Оточують кругом.
2. Та з роду царського вони,
Бо є дітьми Царя!
Блаженна спадщина є в них,
Що золотом сія.
3. Чому ж в теперішніх часах
Принижують так їх?
Бо їх багатих шат краса
Невидима для всіх.

261

4. Чому ж вони тим шляхом йдуть,
Тернистим і вузьким?
Бо їхній Вождь вказав цю путь,
І йдуть вони за Ним.

323 О, скільки всього не дає
1. О, скільки всього не дає
До Ублагальні нам прийти!
Та хто молитву оцінив,
Той благодать собі відкрив.
2. Молитва хмари розтина,
Драбина Якова вона;
Ростить і віру, і любов,
Несе блаженство знов і знов.
3. А без молитви сил нема,
У боротьбі вона трима.
Безсилим вже диявол є,
Як на коліна хтось стає.

324 Коли, мій Боже, я дивлюсь
1. Коли, мій Боже, я дивлюсь
На милості Твої,
Тоді всім серцем віддаюсь
В прославленні Тобі.
2. Слова не можуть довести
Ту вдячність, що в душі.
Та дуже добре знаєш Ти
Усі думки мої.

262

3. І буду в вічності Тобі
Співати вдячний гімн,
Про славу і любов Твої
Звіщатиму усім.

325 Коли дивлюся я на хрест
1. Коли дивлюся я на хрест,
Де мій Спаситель помирав,
То мій земний здобуток весь
Я би до втрати прирівняв.
2. Я не шукатиму утіх,
Що є від Тебе вдалині,
І не забуду я усіх
Твоїх страждань на тім хресті.
3. Я не належу вже собі,
На мене маєш всі права.
Завжди служитиму Тобі,
Завжди звучатиме хвала.
4. Хоч все моє мізерним є,
Та все ж для Тебе це даю,
І милосердя хай Твоє
Загладить мізерність мою.
5. Я вірю – в милості Своїй
Ти приймеш те, що я даю.
Завжди співатиму Тобі
Про вдячність, відданість мою.
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326 Як дивлюсь на хрест страждань
1. Як дивлюсь на хрест страждань,
Де Спаситель помирав,
Де без жалю й нарікань
Нас від смерті рятував,
Не знаходжу слів тоді,
Щоб прославити Його,
Щоб сказати, як в душі
Квітне вдячність і любов.
2. В чому радість я знайду
Тут на цій сумній землі?
Як з хрестом на плечах йду –
Це є радістю мені.
Втіху мою тільки тут,
На однім шляху вузькім;
Спас любов Свою святу
І підтримку шле мені.
3. Всі мої надії там,
Де є радість неземна,
Мрії світа є сміттям;
Радість є лише одна.
О, блаженна славна мить,
Як зустрінуся з Христом
І мене Він обдарить
Всім омріяним добром.
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4. Кожне горе й кожний біль,
Кожний смуток і тягар
Дух підносять вгору мій,
І не гасне в серці жар.
В серці мешкає любов,
Самолюбства в ній нема –
Я до неї довго йшов,
Й вічно житиме вона.

327 Недалеко вже той час
1. Недалеко вже той час,
Як Господь блаженний наш
Всій об'явиться землі
Й збудить людство із гробів.
Приспів:

[:І тоді з Царем своїм
Будем ми по вічні дні.:]
[:/І тоді з Царем своїм
Будем ми по вічні дні/:]

2. Ми побачимо тоді
В царській славі і красі
Спаса нашого, Котрий
Нас у дім запросить Свій.
3. Він – блаженства джерело,
З Ним найвище є добро.
Ми співатимем Йому
Із подякою хвалу.
4. Хай надія ця зміцнить
Тих, хто вірно йти спішить.
Любий Господи, весь час
Будь утіхою для нас.
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327a Спасе мій, веди мене
1. Спасе мій, веди мене
Понад морем, що реве.
Хвилі злі грозять мені;
Скали й рифи скрізь одні.
Є спасіння лиш одне –
Спасе мій, веди мене.
2. Заспокоїти Ти Сам
Можеш дикий океан.
Волі кориться Твоїй
Навіть сильний буревій.
Повелителю морів,
Спасе, будь вождем моїм.
3. Он я бачу берег свій,
Але дух стомився мій.
Щоби спокій я знайшов
І до берега дійшов,
Хай від Тебе вість прийде:
"Йди, вестиму Я тебе!"

328 Як ревуть життєві бурі
1. Як ревуть життєві бурі
Й б'ють ударом хвиль важких,
Я шукатиму притулку
В тіні Божої руки.
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Приспів:

Він сховає, Він сховає,
/Він сховає, Він сховає/

Де штормів і бур немає
/Де штормів і бур немає/,

Він сховає, Він сховає
/Він сховає, Він сховає/

В тіні доброї руки
/В тіні доброї руки/.

2. Хоч Він горе дозволяє,
Та на користь це мені,
Бо з любов'ю Він карає,
Тут не має місця гнів.
3. Ворог знищити бажає
Серед злого і нещасть,
Але Бог за всі страждання
Вічну радість вірним дасть.
4. То ж коли, свій хрест несучи,
Проти хвиль страшних йду я,
То Ісус про мене дбає –
Я Отця Його дитя.

329 Коли удвох або утрьох
1. Коли удвох або утрьох
Зійдуться в честь Ім'я Твого,
Щоб глибше в Правду увійти,
То завжди там присутній Ти.
2. О любий Господи, будь тут,
Благослови Твій вірний люд,
Прийми молитву, честь від всіх
І далі вчи Своїх доріг.
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3. Наповни радістю серця,
Хай нас провадить сила ця,
Щоб всі побачити могли,
Що з нами є присутній Ти.

330 Надії хто свої
1. Надії хто свої
На Господа кладе,
Той в бурі сильній і страшній
Ніколи не впаде.
2. Завжди стійким, міцним
Стоїть Його Сіон.
Його народ безпечний з Ним –
Він ведений Христом.
3. Міцний могутній мур
Оточує його.
Він цим завдячує Тому,
Хто є Творцем всього.
4. Бог вірно береже
Свій вибраний народ,
З любов'ю пильно стереже
Його від всіх негод.

331 Хто, Спасе, ще б мені поміг
1. Хто, Спасе, ще б мені поміг?
Тільки Ти, Христе мій.
Із вуст звучатиме моїх:
"Все Христос дав мені".
Він терпеливо зло зносив,
Мене Він кров'ю відкупив
Й навіки з Богом примирив!
Все Христос дав мені.
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2. Не заздрю щастю багачів;
Все Христос дав мені.
Не прагну я земних скарбів;
Все Христос дав мені.
Чи ж дасть тривале щось земля?
Все зазнає на ній кінця,
Та вічна радість є моя:
Все Христос дав мені.
3. Хоч бідним, скромним є мій шлях,
Все Христос дав мені.
Він знає краще все, ніж я.
Все Христос дав мені.
І хоч би весь врожай пропав
Й прибутку з праці я не мав,
І хоч би стадо мор забрав –
Все Христос дав мені.
4. Хоч я в ворожій стороні,
Все Христос дав мені.
Терплю удари не одні,
Все Христос дав мені.
Хай світ війну свою веде,
Хай ворог проти мене йде –
Я не впаду, бо Він веде :
Все Христос дав мені.

332 Засмучені святі
1. Засмучені святі,
Ось арфи, їх візьміть,
При вавилонськім джерелі
З сльозами не сидіть.
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2. Настроїв Божий Дух
Ці арфи неземні.
Хай гармонійно зазвучать
Мелодії й пісні.
3. Візьміть же їх до рук,
Торкніться їхніх струн
І зазвучить: "Сіоне, встань!
Спасенний, геть свій сум!"
4. Ідіть без нарікань,
Чекає воля вас,
Бо вірних Бог додому зве,
Ось визволення час.
5. Будуються такі
В небесний Божий храм,
І хай несуть веселу вість
Вони людським серцям.

333 Є в Сіона сильний захист
1. Є в Сіона сильний захист –
Сила з виш охороня.
Вороги зазнають краху,
Хоч міцна у них броня.
[:О Сіоне! Славна доля є Твоя!:]
2. Все людське – недовговічне,
Друзі зраджують не раз.
Все руйнується трагічно,
Всі зв'язки зриває час.
[:Та незмінна Божа є любов до нас.:]
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3. Бог досвідчує, та з ціллю,
Щоб ясніше ти сіяв,
Але любить Він незмінно,
Сином Він тебе назвав.
[:Бог з тобою! Бог для тебе світлом став.:]

334 Як прагне олень до струмка
1. Як прагне олень до струмка,
Так я до Тебе теж.
Коли побачу вже Тебе?
Коли мене позвеш?
Як часто я звертаю зір
До Тебе в час нічний
Й чекаю на блаженну мить,
Як скажеш: "Увійди!"
Приспів:

Як прагне олень до струмка,
Так я до Тебе теж.
Коли побачу вже Тебе?
Коли мене позвеш?

2. Я знаю, що Твоє лице
Побачать тільки ті,
В чиїх серцях нема гріха,
Очищені й святі.
О, знаю, Господи, що я
Негідний бути там
У неосяжній вишині,
У славі, де Ти Сам.
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3. Я знаю, що лише для тих,
Хто має Духа з виш
Й свої примножує плоди,
Ти ласку цю даєш.
Та вірю, Господи, що Ти
У милості святій
Своє побачити лице
Дозволиш і мені.

335 О наш Найсвятіший Бог Всемогутній
1. О наш Найсвятіший Бог Всемогутній!
Рано-рано вранці співатимем Тобі!
О наш Найсвятіший, Люблячий, Могутній,
Боже Всевишній, честь, хвала Тобі!
2. О наш Найсвятіший! Вірні співають
Гімни, котрі славлять їх Господа й Отця.
Ангели небесні з шаною клякають
Перед Тобою, Котрий без кінця.
3. О наш Найсвятіший! Хоч закриває
Темрява Тебе і Твоєї слави блиск,
Ти є найсвятіший, іншого немає,
Повний найкращих, найцінніших рис.
4. О наш Найсвятіший, Бог Всемогутній!
Все Тебе прославить на небі й на землі!
О наш Найсвятіший, Люблячий, Могутній!
Син Твій теж буде вічно у хвалі.
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336 Отче мій, Тебе я славлю
1. Отче мій, Тебе я славлю!
Є святим Твоє Ім'я!
Навіть ангели клякають,
Чом не зробить так земля?
Поведи мене любов'ю
І сповни в мені Свій чин,
Ось Присягу я складаю
В Ім'я Того, Хто Твій Син.
Приспів:

Цю Присягу, дану мною,
Я б не виконав один,
Бо як сам – то знемагаю,
А з Тобою є міцним.

2. Я молитимусь щоденно,
Пам'ятаючи про всіх,
Що працюють, як родина,
І несуть блаженну вість,
Що ідуть, як пілігрими,
По важких крутих стежках,
Що скарбують той незримий
Скарб нетлінний в небесах.
3. Всі думки мої і вчинки
Буду пильно стерегти,
Щоб Ти вжив мене для праці,
Щоб я вірно міг іти.
Хочу Словом годуватись,
Ним очистити себе
Від нечистого усього,
Що забруднює мене.
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4. Любий Господи, я знаю –
Зло зростає з кожним днем,
Тих надіючись розбити,
Хто вузьким шляхом іде.
Та не буду піддаватись
Я лукавій силі злій.
Любий Господи, благаю –
Помагай завжди мені.
5. Любий Господи, щоденно
Я чинитиму лиш те
Для братів своїх у Правді,
Що є чисте і святе.
І освячуватись буду
У думках, ділах своїх,
Щоб в мені Господній образ
Вдосконалюватись міг.
Приспів:

Покладаючись на Тебе,
Довіряючи у всім,
Я Присягу цю додержу,
Щоб Ти взяв мене в Свій дім.

337 Співаю часто ці слова
1. Співаю часто ці слова:
"Чим ближче до Отця!"
Я прагну бачити Тебе,
Красу Твого лиця.
Заради цього не боюсь
Ні горя, ані втрат.
Тобою ведений іду
Й не повернусь назад.
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Приспів:

Це найщиріший задум мій:
"Чим ближче до Отця!"
Приблизь мене, хоч би і був
Нелегким хрест життя.

2. До Тебе ближче з кожним днем –
Це серця мого ціль;
Я непохитно далі йду –
Це шлях єдиний мій.
Щоб осягнути місце те,
Крізь все я перейду.
Щоб бути ближче там, де Ти,
Я і з хрестом піду.
3. Я знаю, що лиш через хрест
Корону осягну,
Лиш крізь терпіння я ввійду
В домівку неземну.
Боюся хоч би і на мить
Від Тебе відійти,
Бо вірним є єдиний шлях
І ним провадиш Ти.

338 У тіні сумної години
1. У тіні сумної години,
У час, повний горя і сліз,
В морозі негожої днини,
Коли серцю холодно скрізь,
Мов той лагідний матері голос,
Що біль заспокоює враз,
Луна милозвучно навколо:
"Ісус життя дав за нас!"
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2. Тому Він завжди розуміє
Страждання і муку сердець.
На Нього єдина надія
Знайти для всіх болів кінець.
І у відповідь нашим благанням
В нелегкий і болісний час
Луна милостиве послання:
"Ісус життя дав за нас!"
3. В найгіршій життя непогоді,
У бурі, вселяючій страх,
Ми завжди є в ласці Господній,
Ми завжди в дбайливих руках.
Хоч вітри звідусіль б'ють щосили,
Ми знаємо добре одне:
Не кине нас Господь наш милий,
До Себе Він нас візьме.
4. В найважчу ту смертну годину
Він зовсім лишився один.
Він бачив лиш злобу нестримну
І чув глузування над Ним.
А як стратив сполуку із Батьком –
Який ж то для Нього був біль!
А ми у найгірших випадках
Ніколи не є одні.

339 Веди мене, о Світло, крізь цю млу
1. Веди мене, о Світло, крізь цю млу,
Веди вперед;
Ніч темна, дім далеко, а я йду –
Веди вперед.
Скеруй мій крок, достатньо є мені,
Щоб знав я, що Ти поруч в кожнім дні.
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2. Колись я не молився й не просив
Про Твій провід;
Я сам шлях вибирати свій любив,
Що вів у світ.
Я невластиві речі полюбляв,
Але тепер з Тобою іншим став.
3. Так довго міць Твоя вела мене,
Хай знов веде
Крізь морок, що покрив усе земне,
Аж ніч пройде.
Тоді побачу вже Твоє лице.
О, як щомиті мрію я про це!

340 Воїни Христові
1. Воїни Христові,
Мов на битву йдіть,
Хрест Ісуса взявши,
Вслід за Ним спішіть.
Бо Господь веде вас
Проти ворогів.
Стяг Його високо
Вам замайорів.
Приспів:

Воїни Христові,
Мов на битву йдіть.
Хрест Ісуса взявши,
Вслід за Ним спішіть.
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3. Ваш тріумф злякає
Ворога війська,
То ж до перемоги,
Воїни Христа!
Гучним гімном слави
Звеселіть серця.
Йдіть, брати, і будьте
Вірні до кінця.
4. Мов могутнє військо,
Церква Божа йде.
О брати, цим шляхом
Господь вас веде.
Ми є нероздільні,
Тіло ми одне,
В нас одна надія
Й щастя неземне.
5. То ж ідімо разом
З радістю в серцях,
Возз‘єднаймось щиро
У хвали піснях.
Слава, честь для Бога
Й для Царя Христа
Зазвучать врочисто
В вічності літах.

341 Приємна і свіжа є повість завжди
1. Приємна і свіжа є повість завжди,
Що мир й добру волю несе.
Чи ж кращу від неї хтось може знайти?
Миліша вона понад все.
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Приспів:

Вона завжди свіжою є
/Свіжою є/,

Хоч знову і знову звучить
/Звучить/.

Відкриють її всю майбутні віки.
Її зовсім час не старить.
2. Небесний хор ангелів радо співав
Благу новину пастухам
Про Спаса, Котрого Отець Сам послав,
Щоб Він став спасінням всім нам.
3. Тим славним й чудовим спасінням людей
Радіють усі небеса.
Розбив Спас завіси в'язничних дверей
І пута міцні розв'язав.
4. О, що за потіху безсилим й сумним
В цій повісті можна знайти.
Ісуса тягар є на диво легким;
Лиш Він є у силі спасти.
5. Лунатиме радісна пісня з сердець,
Котрі Спас навік відкупив,
Як болю і смутку настане кінець,
Як людство вже вийде з могил.

342 Ось вже зоря ранкова пломеніє
1. Ось вже зоря ранкова пломеніє
І в темінь світло ллє, –
Йди до Отця, блаженством Він зігріє
Ціле життя твоє.
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Приспів:

І прийде радість блаженна, Алілуя!
Близько вона вже є!
Бог ласки повноту усю відкриє
І радість всім зіллє.

2. Часом розбите серце плаче гірко,
Часом йому болить,
Та ласка мир пошле йому безмірно
І радість запалить.
3. Ти, що лише про марні скарби мрієш
І серцем очерствів,
Глянь: крізь імлу обітниця зоріє
Про справжню радість всім.
4. І повна радість смуток наш розсіє,
Геть стогін прожене,
Сльози залити очі не зуміють,
Бо прийде радість вже.

343 Як життєве море сильно б'є тебе
1. Як життєве море сильно б'є тебе,
Як здається, що вже втрачено усе,
Порахуй блаженства, котрі маєш ти,
І пізнаєш Божу велич доброти.
Приспів:

Ось блаженства, порахуй їх всіх,
/Ось усі блаженства, порахуй їх всіх/

Ось блаженства, що дав Бог тобі.
/Ось усі блаженства, що дав Бог тобі/,

Ось блаженства, порахуй їх всіх,
/Ось усі блаженства/

Ось усі блаженства, що дав Бог тобі.
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2. Та невже тягар твій є таким тяжким?
І невже не можеш йти з хрестом своїм?
Порахуй блаженства й сумнів пропаде,
І тоді співати будеш кожний день.
3. А як бачиш людське золото кругом,
То згадай багатство, що буде з Христом.
Порахуй блаженства – гроші не дадуть
Дому й нагороди, що у небі ждуть.
4. Тож у всякім горі, сильнім чи малім,
Духом не смутися – Бог є над усім!
Порахуй блаженства, і тебе завжди
Ангели в мандрівці будуть берегти.

344 Освячуйтесь завжди
1. Освячуйтесь завжди,
До Господа йдіть,
Із Ним розмовляйте
І Словом живіть.
Шукайте спільноти
Із Бога дітьми,
Слабким помагайте,
Щоб ласку знайти.
2. Освячуйтесь завжди,
Цей світ залишіть,
З Христом наодинці
Свій час проводіть.
Дивлячись на Спаса,
Чиніть так, як Він,
І станете схожі
На Нього у всім.
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3. Освячуйтесь завжди,
За Ним вірно йдіть
Й ніколи без нього
Вперед не спішіть.
У щасті чи в смутку
Прямуйте за Ним
Й керуйтесь в дорозі
Лиш Словом Святим.
4. Освячуйтесь завжди,
А шлях лиш один:
Думки всі і вчинки
Узгоджуйте з Ним.
І ведені Духом
До ласк джерела
Ви здійметесь вгору
На крилах орла.

345 О Ісусе, у Тобі
1. О Ісусе, у Тобі
Я знайшов душі спокій,
Як бушують хвилі злі,
Як вирує буревій.
О мій Спасе, заховай,
Поки шторм життя мине,
І у Свій небесний край,
О, молю, прийми мене.
2. Тільки Ти притулок мій,
В мене іншого нема,
Поможи і обігрій,
Як душа моя сумна.
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Вся надія у Тобі,
Джерело Ти моїх сил.
О, притулок дай мені
Ти під тінню Своїх крил.
3. Все, що прагну я – це Ти,
Все, що треба, є в Тобі.
Силу зміг я віднайти,
Ти прозріти допоміг.
Джерелом Ти є життя,
Тож досхочу я нап‘юсь,
Щоб ввійти у майбуття.
О, прийми хвалу мою!

346 Хваліть Ісусове Ім'я
1. Хваліть Ісусове Ім'я!
[:Хай ангели усі:]
Вшанують славного Царя!
Приспів:

О! Слава
/О, слава, слава, слава, слава/

Слава, слава, слава
/Слава, слава/

Для Господа уся!
2. О, вибрані, купила вас
[:Безцінна кров Агнця.:]
Звеличуйте Його весь час.
3. О, пам'ятайте ви, святі,
[:Про біль Його кінця.:]
Йому віддайте все в житті.
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4. Хай схиляться коліна всі,
[:І небо, і земля:]
Покірно перед Ним в хвалі.

347 Що за блаженство! Господь є мій
1. Що за блаженство! Господь є мій!
Бачу я славу в небесній красі.
Я спадкоємцем звільнення став,
Вмитий у крові, Духа дістав.
Приспів:

[:Це моя вістка й пісня моя,
Що славить Спаса протягом дня.:]

2. О, що за щастя й спокій мені!
Що за блаженства побачив зір мій!
Я відчуваю: ллється з небес
Щира любов і ласка без меж.
3. Спокій нарешті в серці настав,
Справді щасливим у Спасі я став.
Жду і пильную, вгору дивлюсь,
Звідки любов'ю завжди живлюсь.

348 Як ми з Господом йдем
1. Як ми з Господом йдем
Й Він нас Словом веде,
Що за славу ми бачим у Нім!
Як слухняні весь час,
То живе Він у нас,
Бо Йому довіряєм у всім!
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Приспів:

Вір й впокорись,
На шлях вірний дивись,
Де є щастя з Ісусом,
То ж бо вір й впокорись.

2. Як лиш тінь промайне
Або хмара зійде,
То Він знищить їх світлом Своїм.
Ані сумнів, ні страх
Не живуть в тих серцях,
Що Йому довіряють у всім.
3. Хоч тягар на плечах,
Хоч є смуток в очах,
Та Він дасть нагороду Своїм.
Горе нам не страшне,
Спас його розжене,
Як Йому довірятимуть в всім.
4. Не пізнаємо, ні,
Ту любов, що у Нім,
Коли ми не пожертвуєм всім.
Бо Він радість дає
Й щедру ласку тим ллє,
Хто Йому довіряє у всім.
5. В товаристві Його
Шлях продовжимо знов,
Щастя бачачи тільки у Нім.
Ми слухняні будем,
Де пішле – там підем,
Бо Йому довіряєм у всім.
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349 Як Христа лице побачу
1. Як Христа лице побачу,
Що ж за радість то буде!
Зможу бути біля Того,
Хто урятував мене.
Приспів:

Я лице Його побачу
Там, в високих небесах,
У Його величній славі,
Невимовній у словах.

2. Поки що я тьмяно бачу –
Нас завіса розділя,
Та блаженний день вже близько,
Як із Ним зустрінусь я.
3. О, яка ж то радість буде,
Як минеться горе це,
Як спростуються дороги,
Роз‘ясниться темне все.
4. О, блаженство! Я побачу
Мого Господа лице,
Із Спасителем зустрінусь,
Котрий любить так мене.

350 Заспіваю вість чудову
1. Заспіваю вість чудову
Про Христа, що вмер за всіх.
Він зійшов з небес додолу,
Щоб померти на хресті.
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Приспів:

Буду я звіщати радо,
/Буду я звіщати радо/

Що Христос за мене вмер.
/Що Христос за мене вмер/

Слава хай лунає завжди,
/Слава хай лунає завжди/

Вільні ми усі тепер.
/Вільні ми усі тепер/

2. Мов вівця я загубився,
Та Христос мене знайшов,
Повернув на шлях правдивий,
Щоб я далі з Ним ішов.
3. Я був хворий, спотикався,
Він мене оздоровив.
Я мав страх і зір вже втратив,
І від цього Він звільнив.
4. Часом смуток обіймає,
Часом важко далі йти,
Але Спаса поруч маю,
Ним я ведений завжди.
5. Він мене оберігає,
Щоб я вірно міг дійти
Там, де горя не буває, –
До небесної мети.

351 Господи, буря лютує
1. Господи, буря лютує,
Здіймаються хвилі вверх,
Все небо покрила темрява
Й притулку нема ніде.
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Як це Тебе не турбує?
Як спати можеш Ти,
Коли буря у кожну хвилину
Нас може поглинути?
Приспів:

Та волі Твоїй підкориться все,
Й стихне вже
Буря й бурхливого моря гнів,
І духи, і люди, і решта усі;
Не можуть поглинути хвилі ці
Човен, де є Господь небес й землі.
І підкориться Тобі усе
Й стихне вже, стихне вже,
І підкориться Тобі усе
І стихне вже.

2. Господи, з болем у серці
Впадаю в журбу свою,
А в грудях зростає неспокій,
Збудися й спаси, молю.
Зливи гріха, муки й болю
Ллються зі всіх сторін,
І я гину, о Господи, гину,
Скоріш поможи мені.
3. Господи, страх проминув вже,
Скрізь тиша лиш неземна,
Купається в озері сонце,
А в грудях моїх весна.
О мій Спасителю, й далі
Допомагай мені,
Бо я бачу блаженний той берег,
Де є відпочинок мій.
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352 У тиші ночі залунав
1. У тиші ночі залунав
Чудовий славний спів:
Це заспівав небесний хор,
Звіщаючи землі:
"Мир й добра воля для людей!
Честь Богу в вишині!"
І у врочистій тиші світ
Чув ангельські пісні.
2. І досі чути із небес
Їх славний мирний спів,
Котрий врочисто так звучить
Для спраглої землі.
Понад поверхнею її,
Зануреної в сум,
Вони на крилах неземних
Блаженну вість несуть.
3. І ви, пригнічені ярмом,
Похилені й сумні,
Чий труд виснажливий, тяжкий,
Чиї страждальні дні.
Дивіться! Час блаженний йде,
Несучи радість вам,
Тож пригадайте, як колись
Хор ангелів співав.
4. Бо наближаються вже дні,
Провіщені давно
В пророчих натхнених словах,
Коли вже зникне зло,
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А мир наповнить землю всю,
Й співатимуть тоді
Усі ту пісню, що співав
Хор ангелів вгорі.
Амінь.

353 Тиха ніч. Свята ніч
1. Тиха ніч. Свята ніч.
Спокій скрізь, все у сні.
Мати, схилена над Дитям,
Над прекрасним Немовлям,
[:Котре солодко спить.:]
2. Тиха ніч. Свята ніч.
Світло б'є в вишині.
―Алілуя!‖ – з неба звучить,
Пастухам ця вість летить:
[:―Спас, Христос народивсь.:]
3. Тиха ніч. Свята ніч.
Божий Син! Спас землі!
Від лиця Його світло б'є,
В Нім спасіння наше є.
[:О, наш Господь Ісус!:]
Амінь!

354 Як пильнували уночі
1. Як пильнували уночі
Отару пастухи,
То ангел Господа зійшов,
[:Сіяючи згори.:]
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2. "Не бійтесь! – бо великий страх
Їх серце огорнув, –
Несу для світу і для вас
[:Веселу новину.:]
3. В Давида місті цього дня
Вже народився вам
Спаситель, Месія, Господь.
[:Ось, я вам знак подам.:]
4. Оте небесне немовля
Ви зможете знайти
У яслах – там воно лежить,
[:Сповите в пелюшки‖.:]
5. "О! слава Богу в вишині,
А мир – усій землі
І добра воля для людей
[:По нескінченні дні".:]

355 Працюй, бо ніч вже близько
1. Працюй, бо ніч вже близько,
Працюй в ранковий час,
Коли росою вкрите
Все вітає нас.
Працюй, коли світає,
Працюй у спеку дня,
Працюй, бо ніч вже близько,
Праці там нема.
2. Працюй, бо ніч вже близько,
Працюй в обідній час,
Весь час віддай на працю,
Важко хоч не раз.
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Віддай хвилину кожну,
Щоб видний був твій плід.
Працюй, бо ніч вже близько,
Де нема робіт.
3. Працюй, бо ніч вже близько,
Працюй на схилі дня,
Як сутінки надходять, –
Праці не спиняй.
Працюй, аж поки сонце
Не зайде зовсім вже.
Працюй, бо ніч вже близько
Й праці не буде.

356 Прийдіть ви, всі вірні
1. Прийдіть ви, всі вірні й радісні, з тріумфом,
Прийдіть, о прийдіть ви у Вифлеєм,
Бо народився Цар там і Спаситель.
Приспів:

[:Прийдіть, Його прославте,:]
Прийдіть, Його прославте,
Господа!

2. О хори ангельські, радісно співайте,
Співайте всі сили у небесах.
Слава для Бога хай завжди лунає.
3. Тебе ми вітаєм, Господи наш славний,
Ісусе, хай слава луна Тобі.
Слово Отцівське чоловіком стало.
Амінь.

292

357 Світло моє, мене веди
1. Світло моє, мене веди,
Моїм ногам завжди світи.
Коли ведеш – не впаду я.
Світло моє – мій Шлях, Життя.
Приспів: Світло моє, шлях освіти
І мене веди,
Зоре моя, о приведи
Ближче там, де Ти.
/Там, де Ти/

2. Світло моє, сяй для душі,
Славу свою відкрий мені.
Мир неземний в душі залиш,
Світло моє, мій Голуб з виш.
3. Зоре моя, сяй у мені
Щастям, котре є в вишині.
Службу Твою я понесу.
Зоре моя, веди – я йду.

358 Ісусе, Ти в думках моїх
1. Ісусе, Ти в думках моїх!
Яке ж блаженство це!
Та все ж побачити миліш
Твоє святе лице.
2. Такого голосу нема,
Щоб заспівати міг
Щось краще, ніж Твоє Ім'я,
Спасителю усіх.
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3. Надіє стомлених сердець,
О Радосте сумних,
Хто просить, хто до Тебе йде –
Як добрий Ти для тих.
4. А що до тих, котрі знайшли? –
Не викажеш цього!
Любов Ісуса знають лиш
Улюблені Його.

359 Безпечно ховаюсь в високій Скалі
1. Безпечно ховаюсь в високій Скалі,
Коли насуваються сутінки злі.
Хоч я такий грішний, та все я є Твій.
Скало Віковічна, ховаюсь в Тобі.
Приспів: Тільки в Тобі, тільки в Тобі,
Скало Віковічна, ховаюсь в Тобі.
2. Й тоді, коли спокій, й тоді, коли сум,
Й коли відчуваю спокуси грозу,
У бурях, що часто так б'ють у житті,
Скало Віковічна, ховаюсь в Тобі.
3. Я маю Притулок, де можу завжди
Притулок від ворога злого знайти;
Блаженство і затишок є тільки в ній –
В моїй непохитній, величній Скалі.

360 О, розкажи ту повість
1. О, розкажи ту повість
Стару для мене знов
Про Спаса мого славу
І про Його любов.
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Розказуй щиро й просто,
Немов для малюка,
Бо немічним і грішним,
Безпомічним є я.
Приспів: [:О, розкажи ту повість,:]
О, розкажи ту повість
Про Спасову любов.
2. О, розкажи повільно,
Щоб я все зрозумів –
Чудове те спасіння,
Той Божий лік з гріхів.
Розказуй це частіше,
Щоб я не забував,
Щоб завжди свіжим, чистим
У пам'яті тримав.
3. Хай лагідно і м'яко
Ця повість лине з вуст,
Бо я є тільки грішник,
Котрого спас Ісус.
Про це розказуй завжди,
Щоб і в найважчі дні
Я щиру мав потіху
Й полегшення душі.
4. Розказуй безупинно,
Коли надходить страх,
Щоб в світ не повернутись,
Заплутаний в гріхах.
Як слава того світу
Спокушує й манить,
Згадай мені ту повість,
І я отямлюсь вмить.
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361 Чудовим Спасителем є Господь мій
1. Чудовим Спасителем є Господь мій,
І тільки за Ним прагну йти,
Хова Він мене в непохитній скалі,
Де спокій панує завжди.
Приспів:

Хова Він мене в непохитній скалі,
Що тінню є спраглій землі,
Хова Він мене у любові Своїй
[:Є поміччю завжди мені.:]

2. Чудовим Спасителем є Господь мій,
Він геть забирає тягар,
Підтримує в кожній хвилині лихій
І в серці розпалює жар.
3. Дає всім, хто прагне, Він ласку без меж,
У Ньому щасливим я став;
То ж з радістю славлю я Бога за те,
Що Спаса такого нам дав.
4. Коли я одягнусь у світлість Його
Й зустрінуся з Ним в небесах,
То радість безмежну від щастя свого
Я висловлю в славних піснях.

362 Як болю нині я комусь завдав
1. Як болю нині я комусь завдав,
Як через мене хтось десь заблукав,
Як я шляхом свавільним прямував, –
Господи, пробач.
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2. Коли погане щось сказав комусь,
Чи від чужого болю відвернувсь,
Або образив душу хоч одну, –
Господи, пробач.
3. Коли я був холодним, наче лід,
Коли того бажав, чого не слід,
І залишив на чомусь чорний слід, –
Господи, пробач.
4. Пробач гріхи, що визнаю Тобі,
Ті, що не бачу, – теж пробач мені,
Зі мною будь, веди мене в житті.
.......Амінь!

363 О, який вірний Ти, Боже, мій Отче
1. О, який вірний Ти, Боже, мій Отче,
Тіні немає в діяннях Твоїх,
Завжди незмінний в Своїм милосерді,
Ти, яким був, таким будеш повік.
Приспів: [:О, який вірний Ти!:]
Кожного дня бачу ласки нові.
Ти все потрібне даєш мені щедро.
О, який вірний Ти, Господи мій!
2. Літо, зима, час весняний, осінній,
Сонце і зорі, і місяць вгорі
Разом з природою свідчать врочисто
Про вірність, велич і ласку Твої.
3. Маю спасіння і спокій постійний,
Знаю, що Ти не залишиш мене;
Сили нові даєш кожного ранку
Й благословення Своє неземне.
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364 Слава! Прийшов царювати наш Цар
1. Слава! Прийшов царювати наш Цар!
Слава Агнцю за життя Йог дар!
Царство Його дасть спасіння, життя
Й радість усім. О! Прославте Царя!
Приспів:

Хвалу свою дайте Царю,
[:Дайте Царю!:]
Радісний гімн
Ті співайте, хто в Нім.
Слава Ісусу, Ісусу Царю!

2. Люди всі житимуть в світлі Його,
Всіх об'єднає Ісуса любов,
Праведність, Істину взнає земля,
Зло промине. О! Прославте Царя!
3. Кожний в тім Царстві навчиться всіх прав,
Щоб у знанні і любові зростав;
Друзями стануть ворожі серця,
Меч буде серпом. О! Славте Царя!
4. І до життя всі повернуться знов,
Замайорить їм, мов прапор, любов,
Вже для гріха не буде вороття.
Славний той день! О! Прославте Царя!

365 О Боже мій, коли дивлюсь навколо
1. О Боже мій, коли дивлюсь навколо,
На всі світи, що Ти створив в красі,
Я бачу зорі, чую гуркіт грому
І відчуваю міць Твою у всім.
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Приспів:

[:Тоді мій дух співа: "О Боже мій!
Величний Ти! Величний Ти!":]
2. Коли іду садами і лісами
І чую милозвучний спів птахів,
Коли дивлюсь з вершини над горами
І чую подих вітру, шум струмків.
3. Коли я думаю, про те, як Сина
Послав Отець, щоб Він життя віддав
На тім хресті, проливши кров невинну,
Щоб цілий світ спасіння в Ньому мав.
4. Коли Христос мені нарешті скаже:
"Слуго мій вірний, добре ти чинив", –
Й візьме в Свій дім, співатиму я завжди:
"О Боже мій! Який величний Ти!"

366 На Голгофській горі
1. На Голгофській горі бачу давній той хрест,
Він – символ страждань і ганьби,
Та для мене той хрест є, однак, дорогим –
На ньому мій Спас кров пролив.
Приспів:

Не забуду я той давній хрест
/Не забуду я хрест, я той давній хрест/

Й не покину дорогу Свою.
Буду нести я вірно той хрест
/Буду нести я хрест, я вірно той хрест/

І колись на корону зміню.
2. Дуже давній той хрест і забутий людьми,
Та він є для мене близьким,
То Агнець, Божий Син, небеса залишив,
Щоб йти на Голгофу із ним.
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3. Той старий темний хрест має плями крові,
Котру мій Спаситель пролив,
Він на ньому страждав і невинно помер,
Й тому всіх від смерті звільнив.
4. Пам'ятаю той хрест і також понесу
Свій хрест насміхання, ганьби,
А Спаситель мене в дім небесний прийме,
Де в славі з Ним буду завжди.

367 О, слава для Бога! Творець Він всього
1. О, слава для Бога! Творець Він всього,
Так світ полюбив, що дав Сина Свого,
Щоб Він став примиренням нашим за гріх
І двері життя відчинив для усіх.
Приспів:

О, хвала Богу з виш! Хай почує земля!
О, хвала Богу з виш! Хай радіють серця!
Прийдіть до Отця через Сина Його
Й прославте, бо Він є Творцем усього.

2. Чудове відкуплення кров'ю Агнця
Така є обітниця всім від Отця,
Бо кожний, хто щиро повірив в Христа,
Омитим у крові Спасителя став.
3. Які ж бо величні Він речі зробив!
Радіймо, що в Сині ми зближені з Ним!
Та радість ще більшу осягнем тоді,
Коли об'єднаємось разом в Христі.
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368 Під Його крилами захист безпечний
1. Під Його крилами захист безпечний,
Хоч ніч і буря є справді лихі.
Я довіряю Йому цілковито,
Люблю Його, бо Спаситель Він мій.
Приспів:

Тінь Його крил – захист це мій;
Хто з Ним мене розлучить?
Під Його крилами я повік
Хочу безпечно бути.

2. Під Його крилами захист від смутку,
О, яким милим притулок цей є!
Часто, коли нема ліків від болю,
Там я знаходжу блаженство своє.
3. Під Його крилами радість безмірна,
Там я безпечний в негодах усіх,
І жодне зло вже мені не зашкодить –
Маю спочинок блаженний в Христі.

369 Зі мною будь, ось вечір вже
1. Зі мною будь, ось вечір вже.
День проминув, погас.
Вечірні тіні падають.
Надходить ночі час.
Моєму серцю милий гість
У домі хай живе,
[:О Спасе, Ти зі мною будь,
Надходить вечір вже.:]
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2. Зі мною будь, ось вечір вже,
Весь день Твою ходу
Я поруч із собою чув,
В Тобі радів мій дух.
Твоїх слів наймиліший звук
В душі моїй живе.
[:О Спасе, Ти зі мною будь,
Надходить вечір вже.:]
3. Зі мною будь, ось вечір вже,
Самотнім стану я,
Якщо не будеш поруч Ти
Зі мною й міць Твоя.
Щоб морок світу не зумів
Заглянути в дім цей,
[:О Спасе, Ти зі мною будь,
Надходить вечір вже.:]

370 Здіймім, браття, Христа прапор
1. Здіймім, браття, Христа прапор,
Йдімо в новий бій,
Оточімо злого разом,
Зброю всю візьмім.
Приспів:

Христос кличе, геть всі страхи,
Йдім вперед весь час.
Нас Христос вінцем наділить,
Життя вічне дасть.

2. Неприятель нас лякає —
Страх женімо геть:
Треба ж інших підкріпляти,
Йти з Христом вперед.
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3. З нами Бог, чого ж боятись
Ворога нам всім?
Гетьман наш крокує першим —
Сміло йдімо в бій!
4. Не лякайтесь дій ворожих,
Голос бо Христів
Все зупинить, скаже: ―Досить!‖
Переможем в Нім.
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ЗМІСТ
Безпечно ховаюсь в високій Скалі
Більш схожим бути до Отця
Блаженні ті зв’язки
Блаженство очищених
Ближче до Тебе все
Бог із вами, аж зійдемось знов
Бог незбагненним нам шляхом
Бог обітницю дав цінну
Бог полюбив цей світ
Боже нашого спасіння
Божий день уже зоріє
Буду своїм співом
Бути нічим

359
198
23
194
188
64
63
242
62
225
164
131
229

Вартовий, скажи про ніч
Вартовий, скажи, чи ранок
В безладі людському
Веди мене, о Світло, крізь цю млу
Велична лагідність сія
Весела вість, Господь прийшов
Весь світ віддавна є в гріха темноті
Весь цей тиждень, день за днем
Вже незабаром заспіва
Вже прийшов Христос!
Височіє над віками
Від грізних штормових вітрів
“Візьми свій хрест”, – сказав Ісус
Він – вірний помічник

317
316
170
339
167
76
297
253
271
30
123
56
279
305
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Він вмер! Він другом був для всіх
В нас лампи повні світять
В небезпеці чи в біді
Воїни Христові
Врятував мене Ти, Спасе
Все, що мене чекає
Всі брати і сестри
Всі люди, мешканці землі
Всім серцем радій
Вставай, о Вибрана Агнця!
Вставайте для Ісуса
Встань, стомлена душа
Всюди, де сонце промінь ллє
В Тобі втішаюсь я
В Тобі притулок мій
В той спосіб, чи інший

86
230
200
340
243
110
58а
11
247
25
272
78
138
161
304
121

Геть, радості земні, Ісус є мій
Геть, світе марний, від думок
Гірко час цей пригадати
Гляньте! Ось зоріння славне
Голос вісника лунає
Господи, буря лютує
Господь – мій Пастир, разом з Ним
Господь – надія для сердець
Господь наш стояв в печалі
―Господь наш Христос воскрес‖
Господь – притулок для святих
Господь сказав: ―Повернусь знов‖

47
48
224
157
216
351
288
92
142
31
61
7

Дає пасовиська Господь
Де б не зійшлись в Ім’я Твоє

286
143
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Джерело благословення
Діти славного Царя
Для Ісуса, для Ісуса
До Бога прагну ближче йти
Для себе ми тепер… не живем
До бою споряди
Довго в рабстві ми чекали
Дозволь, о Господи, мені
До Тебе, Господи, мій клич
Дочко Сіона, прокинься від смутку
Думки про Тебе, Спасе мій
Дух Святий вождем є нам
Дух Святий хай сум розвіє

37
27
8
196
192
44
156
312а
163
41
139
91
90

Є Брама, і вона стоїть
Євангельський щасливий спів
Є віра, що не упаде
Є в Сіона сильний захист
Є джерело, котре тече
Є місце, знане не для всіх
Є один, від інших більший
Є око, що зовсім не спить
Єрусалиме, пробудись!

291
36
197
333
290
294
212
293
18

Живу я з піснею завжди
Життя є в розп’ятому Спасі для всіх
Жніть увесь день, де ніхто не жав

179
295
245

Завжди несе Ісус
Засмучені святі
Заспівайте ще раз мені

136
332
264
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Заспіваю вість чудову
Зберіться, хто відчув
Збудись, душе моя, зведись
Збудись, душе, ставай в ряди
Збудись і заспівай
Зве Ісус нас
Звелів Ти, Господи, щоб скрізь
“Звершилось!” – Господь наш сказав
Звільнив усіх нас Спас
Здіймім, браття, Христа прапор
Зі мною будь, ось вечір вже
Зішли нам світло й правду з виш
Зі шляху не звертай
Злетімо вгору вище хмар
Злинь на Церкву, Ласко з виш
Знов день прожив Ісусу

350
40
20
19
17
306а
70
308
246
370
369
260
184
193
217
210

“Із Господом завжди!”
Існує Бог - говорить все
Ісусе, сили нам додай
Ісусе, Ти в думках моїх

53
292
65а
358

Князю Миру, о прийми
Коли дивлюся я на хрест
Коли засіяю в подобі Твоїй
Коли, мій Боже, я дивлюсь
Коли удвох або утрьох
Крізь століття я дивлюся

244
325
105
324
29
276

Ласка Божа так широка
Лиш на Господа чекай
Любий Господи, мені

296
313
162
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Любов Божественна
Любов моя – Тобі

209
172

Маємо волю! О, що за щастя
Маленьким Стадом кличе тих
Мені про золото не згадуй
Минає ніч й зоріє вже
Ми перейдем поза річку
Ми чекаємо
Ми чекали й пильнували
Ми щасливі в житті
Мій Бог! Лиш в Ньому радість є
Мій Боже, вислухай мольбу
Мій відпочинок при Тобі
Мій Отче, воля це Твоя
Мій славний Господи, щодня
Мій Спасителю блаженний
Міцна скала Сіонська
Мій час в Твоїх руках
Молитва – це єдиний шлях
На верху скали у морі
На Голгофській горі
Надії хто свої
Надію маю у Христі
Надія славна неземна
На згадку про любов Христі
Найдорожчий Спасе мій
Нам Своє благословення
Нас провадь, як Пастир, Христе
На тлі Біблійних сторінок
Наче гомін вод великих
Наш Боже, будь присутній тут

54
6
4
289
320
214
318
206
176
69
52
50
177
213
126
186
239
37а
366
330
178
201
122
258
159
257
311
155
306
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Наш вічний Боже в небесах
Наш вічний Царю дорогий
Небесний Отче, Друже наш
Недалеко вже той час
Не думай, що лиш той блажен
“Не моє”, а все Ісуса
Не може кров тварин
Несу свої гріхи
Нехай завжди звучать слова

89
140
218
327
43
191
190
103
249

Обіцяв Бог для нас Славний День
О, блаженні ті хвилини
О, Боже мій, коли дивлюсь навколо
О, Боже мій! Тобі щодня
О, Боже наш, Ти наша міць
О, Боже, хвала
О, Боже, я тут знайшов
О, будь бадьорим, подорожній
О, веди, Єгово славний
О, відчиніть серця свої
О, візьми життя моє
О, візьми Ім’я Ісуса
О, вічний Боже, Царю мій
О, воїни Христа
О, Господь, мій Пастир
О, грай, сурма! О, грай
О, дай нам, Боже, духа з виш
О, де ж ті женці
Одне спасіння знане
О, дяка Богові вгорі
О, земле, ти озвись піснями
О, Ісусе, у Тобі

66
241
365
65
202
319
175
152
71
153
277
278
45
266
284
24
1
232
211
219
151
137
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О, Ісусе, у Тобі
345
О, Ісусова любов
116
О, Ласка! Милий звук
68
О, любий Господи, зішли
208
О, любий Спасе, з вишини
256
О, любов велична Божа
165
О, Отче Всемогутній мій
181
О, наш Найсвятіший Бог Всемогутній 335
О, прийди, душе моя
35
О, радість! Він веде мене
87
О, розкажи ту повість
360
О, світло світу, засіяй
154
Освячуйтесь завжди
344
О, Скала Віків, в тобі
251
О, скільки всього не дає
323
О, слава для Бога! Творець Він всього 367
О! Сонце, Господи святий
33
О! Сонце справедливості
46
О, Спасе, любий Спасе
221
О, стомлені, з серцем розбитим святі
220
О, сумний, де б ти не був
173
Ось вже зоря ранкова пломеніє
342
Ось той ―смутку чоловік‖
171
О, той щасливий день
203
Отче з неба, дай мені
82
Отче мій сонце для душі
273
Отче мій, Тебе я славлю
336
Отче мій, коли ми плачем
51
Отче наш, Твої ми діти
85
Отче наш, хвала Тобі
83
Отче наш, як розійдемось
84
Охоче й радо, Спасе наш
42
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Очима віри бачу
О, щасливі є ті
О, що за Друга я знайшов
О, що за слава, Отче наш
О, який вірний Ти, Боже, мій Отче
О, як нелегко часто тим

171
207
129
49
363
322

Перед справедливістю
Під Його крилами захист безпечний
Помазанця вітайте
Потрібний Ти мені
Прагну ближче до хреста
Працювати ідем! Слуги Божі є ми
Працюй, бо ніч вже близько
Привіт, славний день
Приємна і свіжа є повість завжди
Приємний спогад від років
Приємно залишити світ
“Прийди до Мене й відпочинь”
Прийдіть ви, всі вірні
Прийдіть, святі, на гору Пісґі
Прийдіть, скорботні всі
Прийдіть, хто Господа пізнав
Присутнім будь про цім столі
Присутність Твоя мені радість дає
Про Сіон лунає слава
Прославлять незабаром всі
Про славу, Господи, Твою
Про чудовий той край

187
368
73
119
135
309
355
204
341
180
97
108
356
32
38
39
240а
226
58
268
283
133

Радій! Радій! Обіцяний час близько
Радіймо в Господі Христі

248
149

311

Радісний я, що Небесний Отець
Радість усім! Господь прийшов
Разом з учнями Ісус
Раннє проміння Сіона вітайте
Розвій по вітру страх
Розкажіть усім народам
Розказувати люблю
Рум’янець ранку над горами

100
144
141
72
57
280
116
282

Світе марний прощавай
Світло моє, мене веди
Серце моє, пісня хвали
Серце, слав Царя із неба
Серце стомлене й нужденне
Сіоне славний, підіймись
Скільки тих, що сплять у тлінні
Слава Господа зоріє
Слава! Прийшов царювати наш Цар
Славна пісня воскресіння
Славний час реституційний
Славну пісню ювілею
Славослов’я
Славте Господа завжди
Славте Господа, співайте
Слухай! Анголи співають
Слухай голос арф численних
Слухай, чуєш Спасів голос
Слухай, що Господь говорить
Смуток з серця викинь
Солодка мить! Молитви мить!
Спасе, веди мене
Спасе, все моє в житті

312
357
185
235
3
310
169
254
364
265
270
269
234
236
237
77
75
81а
81
60
274
145
166а

312

Спасе мій, веди мене
Спасе наш, благослови нас
Спасе, свою любов
Спас завжди мене провадить
Спаситель, Господь є вже тут
Спасіння! О, блаженна вість
Співаю про Ісуса
Співаю часто ці слова
Спішу до Тебе я весь час
Спокійний будь, жени свій страх
Спочинок є тепер
Ставайте, брати

327а
158
259
12
287
255
182
337
104
233
250
34

Так, Господь наш воскрес
Ти для мене скарб безцінний
Ти сказав, Ісусе любий
Тиха ніч. Свята ніч
Тобі звучали в давнину
Тобі я в руки віддаюсь
Тут на землі цій чужинцем я є

285
303
302
353
227
125
88

У горі і журбі
У світлі йди! Тоді збагнеш
Усе давно Ісусу я віддав
У тиші ночі залунав
У тіні сумної години
У Церкви є основа

231
315
112
352
338
281

Хай Богу в вишині
Хай буде воля лиш Твоя
Хай всі, що на землі живуть
Хай лине Ісусу хвала

59
307
55
9

313

Хай кожне вухо чує вість
Хай небо і земля
Хай світ іде собі, де йшов
Хай стоголоссям забринить
Хваліть Ісусове Ім’я
Хваліть Ісусове Ім’я
Хіба ж не воїн я Христа?
Хоч Божа лагідна рука
Хоч лиха нас б’ють
Хоч може темрява земна
Хоч світ мій вибір осміяв
Християнине, ранок сходить
Христос за мене вмер
Хто знає Господа в житті
Хто, Спасе, ще б мені поміг
Хто шукає ласки трон

148
147
150
199
10
346
13
67
301
300
299
29
28
205
331
298

Цінна Біблія свята

22

Через сльози, через біль
Чи ж виразиш словами
Чи ж за мізерний твір такий 5
Чи ж можу я Христу
Чи зустрінемось ми знову
Чи повірив в Бога ти
Чи ти чув нову пісню
Чудовим Спасителем є Господь мій

26
195

Щасливий той, хто вчиться йти
Щиро вдячні ми
Щодня показуйте в житті
Що ж то є таке значне

74
238
267
15

14
262
80
79
361

314

Що за блаженство! Господь є мій
Що за Приятеля маєм
Щомиті пильним будь
Що на заваді стане нам
Ювілею славний гімн

347
321
183
261
314

Я бачив, як угору
Я бачу, як із джерела
Я в Бога притулок знайшов
Я ввійшов у блаженну долину тепер
Я вже блукати не піду
Я вірою дивлюсь
Я волю лиш Твою
Я давно-давно чекаю
“Я – Двері!”
Я дивлюсь на море любові
Я знаю, що Господь живе
Я іншого не знаю
Яка є щаслива та мить
Яка ж то є радість і щастя яке
Як болю нині я комусь завдав
Як дивлюсь на хрест страждань
Яке під небом все марне
Як життєве море сильно б’є тебе
Яким би темним був цей світ
Яким є мудрим все
Які часом тіні густі
Як любо, Боже, Царю мій
Як ми з Господом йдемо
Як ніжно вірним всім звучить
Як обтяжені, безсилі
О, якою міцною основою є

127
215
120
107
189
174
114
102
101
128
111
109
94
95
362
326
98
343
228
99
222
275
348
96
146
93

315

Як пильнували уночі
Як прагне олень до струмка
Як ревуть життєві бурі
Як тихо в морі є
Яку ж то ласку злив
Яку любов наш любий Спас
Як Христа лице побачу
Як щасливі мудреці
Я люблю від турбот, нещасть
Я люблю, я люблю, о Господи мій
Я не соромлюся іти
Я прагну викинути геть
Я співатиму про Спаса
Я Твій є, Господи, цілком
Я Тебе, Ісусе, люблю
Я узяв свій хрест, Ісусе
Я у руках Ісуса
Я чиню так, як Ти навчав
Я чужинець і подорожній

354
334
328
106
21
223
349
16
115
113
118
130
132
160
240
134
252
2
117

Особливі нагоди
Хрищення
Для Ісуса, для Ісуса
Чи ж можу я Христу
О, Спасе, Господи святий
Охоче й радо, Спасе наш
Яка ж то є радість
Я узяв свій хрест, Ісусе
О, Ісусова молитва
“Не моє”, а все Ісуса
Для себе ми тепер
Більш схожим бути до Отця

8
14
33
42
95
134
166
191
192
198
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О, той щасливий день
О. Візьми життя моє
“Візьми свій хрест,” - сказав Ісус
Ти сказав, Ісусе любий
Світе марний, прощавай
Пам’ятка
О, дай нам, Боже, Духа з виш
Я чиню так, як Ти навчав
Чи ж за мізерний твір такий 5
Хай лине Ісусу хвала
Що ж то є таке значне
Христос за мене вмер
Мій відпочинок при Тобі
Він вмер! Він другом був для всіх
Я не стомлюся іти
На згадку про любов Христа
Височіє над віками
Я співатиму для Спаса
Прагну ближче до хреста
Я Твій є, цілком
Ось той ―смутку чоловік‖
Надію маю у Христі
Не зможе кров тварин
“Не моє”, а все Ісуса
О, любий Господи, зішли
Любов Божественна
Я бачу, як із джерела
Є джерело, котре тече
Світе марний, прощавай
Коли дивлюсь я на хрест
Як дивлюсь на хрест страждань

203
277
279
302
312
1
2
9
15
28
52
86
118
122
123
132
135
160
168
178
190
191
208
209
215
290
312
325
326

317

Похорон
Геть, радості земні
Отче наш, коли ми плачем
Яке під небом все марне
Господь наш стояв в печалі
Скільки тих, що сплять у тлінні
Надію маю у Христі
Ближче до Тебе все
Любов Божественна
Яким би темним був цей світ
Спочинок є тепер
Чи зустрінемось ми знову
Ми перейдем поза річку

47
51
98
142
169
178
188
209
228
250
262
320

Новий рік
Прийдіть, святі, на гору Пісґі
Ставайте, брати
О, земле, ти озвись піснями
О, будь бадьорим, подорожній
О, відчиніть серця свої
О, любий Господи, зішли

32
34
151
152
153
208

На початок
Дух Святий хай сум розвіє
Приємно залишити світ
Де б не зійшлись в Ім’я Твоє
О, Світло світу, засіяй
Наш Боже, будь присутній тут
Коли удвох або утрьох

90
97
143
154
306
329

318

319

320

