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ПІСНІ ЗОРІННЯ ТИСЯЧЛІТТЯ 

І ДАЙ БОЖЕ 
1 дай Боже святий, нам ласк тих, 

ЩІJ пливуть правдов з святих книг, 

Най нас провадить розум Твій, 

Ти всіх нас любовю огрій. 

2 Справ най нам світло Твоїх слів, 
З сердець наших най лине спів, 

Най кожде серце хвалить Тя, 

Любов Твоя ввійде в серця. 

З Провадь нас в святости стежках. 

Відкинь від нас боязнь і страх; 

Ісус нам дорога життя, 

Най держить нас ласка Твоя. 

4 Вчи нас чуйности, в молитві, 

Вижидати Твоєй хвилі; -
Не дай нам упасти в вірі, 

F\ все держи нас у любві. 

2 ТИ СКАЗАВ 

ти сказав нам, о Спасе наш, 

У покорі жити, 

F\ за теє нам славу даш, 
Як мем ее чинити. 

2 Ти дав за нас своє життє, 
Оно пречудне є; 

З-
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ПІСНІ ЗОРІННЯ 

Вчинила с!! любов Тво11, 

Котра прекрасна є. , 

З Забудь, Тебе неможем', ні 

НадіІІ наша Ти, 

Хоч світ з нас кпить і ругаєсь. 

Все Твої будем' ми. 

4 Коли згадаєм' страсть Твою, 
Серце наше ниє; 

f\гнче Божий І Спасе наш, 

Прийми в Царство Своє. 

ПРИЙДИ ДО /t\EHE 

моє серце знеможене 

Тягаром гріха; 

Прийди, Спас кличе, до мене, 

Я втіха. 

2 Бажаю, щоб Він мене вів 
В лихім світі тім; 

Потреба, щоби кождий вспів 

Йти за Ним. 

З Єсли іду в слід за Спасом, 

То не піткнуся; 

Спас проведить мене шляхом, 

Й'ого держусь. 

МОЯ НАДІЯ 

золоті вже не говори, 

Ні о світових красотех, 
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ТИСЯЧЛІТТЯ 

Не маєш річи приємної 

З тих, що на земли є в скарб<Іх. 

ІІРІН'ІІШ: -

Кожного серце лине там, 

Моя надія Господь сам. 

Моя надія Господь сам. 

2 Світ і надії його згинуть, 

І краса зникне яко цвіт, 

Наилучші пляни які є тут, 

Коротко, лиш на мало літ. 

З Імя Господне як опока, 

І його царство не мине, 

Престол Його на цілу вічність, 
І Його слава не звяне. 

4 Хоч як чужинець тут блукаюсь, 
За любим Спасом йти треба; 

В коротці Христос возьме мене, 

До своєй слави, до неба. 

ІІРИ{!ІІІВ: -

Отже я явно свідчу вам, 

Моя надія Господь сам, 

Моя надія Господь сам. 

СПАС ЖИТТЄ ДАВ 

за так нужденний, як я твір, 

Спас своє життє дав, 

Щоб дати своєї любви взір, 

Rби люд правду знав. 
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ПІС;І ЗОРІННЯ 

ІІРИ{'ІІІП: -

Ісус спас весь світ, 

Через кров проляття; 

1\ протягом тисячу літ 
Дасть послушним життя. 

2 Ісус спас весь світ від гріха, 
Привів нас до Бога; 

Сповнилась наших серць втіха; 

Він життя дорога. 

З Хоть світ іще не евідом є 

За що Ісус умер, 
Знаєм, що Він дасть всім знаннє; 

Присутний Він тепер. 

4 Всі мрії світа геть відкинь. 
1\ тільки Спаса знай; 

При nравді стій, а гріх nокинь, 

Надію в Бозі май. 

5 Заnлата вірним є в небі. 
Де не нищать молі; 

Там Бог славу й честь дасть церкві, 

З f\гнцем на nрестол і. 

МАЛОЕ СТ АДО 

1 стадом малим назва~ Спас тих. 
Тих, котрі вірять И'му, 

Тих, котрих світ не любить днесь, 

Тих, котрі страждуть ту. 

2 Стадом маленьким Церква є, 

Все з нею є Господь; 
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ТИСЯЧЛІТ"J1Я 

З них кождий дістав духа хрест, 

І вірить в Божий Плян. 

З Покірні ті, хоть мало їх, 

Зносячи труд і біль; 

Бо вірують, що близький час, 

Як Бог вінець їм дасть. 

4 Стадо маленьке вірне єсть, 
В звіщанню правди слів; 

f\ за то Бог їм славу дасть, 
Як зійде сонце 3нов. 

ПРИЙШОВ ЧАС 

господь сказав: "поверну знов", 

Так сам обіцяв нам, 

Днесь вже той час в повні прийшов, 

Цар звісний буде всім. 

Присутний Цар є на земли, 

На Царство настав час, 

На світі зникнуть біль і смерть, 

Сам в небо прийме нас. 

JlPILCIII В: -

На царство днесь настав вже час, 

Вже видко світла блеск, 

Для всіх нас бачний буде Спас, 

Дізнаємо з Ним ласк. 

2 Хвиля прийшла Господних днів, 
· Двигнеться світ в тих днях, 

Пізнає. що тільки в Христі, 

Спасеннє є для всіх. 
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ПІСНІ ЗОРІННЯ 

Весь людський рід· дасть Йому честь. 
До Його вnаде ніг, 

В Госnоді знайде життя зміст, 

Пізнає, що є Бог. 

ДЛЯ ІСУСА 

для Ісуса, Спаса мого, 

Ціле ЖИТТЄ ('ВОЄ ДІ!ІМ, 

Кину славу і весел і сть, 

Своє життє в жертву дам. 

Все для Нього! все для Нього! 

Своє життє в жертву дам. 

2 Літа мої, дні й години, 
В службі Твоїй я віддам. 

Мої слова, мої думи, 

Буду славить Тебе там. 

Все для Нього! Все для Нього! 

Своє життє в жертву дам. 

З Як сnогляну на Icvca, 
Про все инше nозабув. 

Так зрадів мій дух видіння, 

F\x! що б nри Нім я все був. 
Для Ісуса! для Ісуса! 

І щоб-я nри Нім все був. 

СПАС ПРИЙМЕ НАС 

най слава Госnода несесь, 

Він взяв на себе людський гріх, 

Куnив з смерти людський рід весь 

І зливає ласку на всіх. 
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ТИСЯЧЛІТТЯ 

ІІІ'JН'ПШ: -

В nотужній силі є наш Спас, 

Він має все nечаль о нас: 

Звільнив нас від смерти 

і від кари вини; 

Прийме нас в почет своєй Церкви-

10 

2 Спас вивів з темр11ви свій люд 
І каже з світлом нам іти, 

Винагородить за наш труд 

І возьме в небо де є Сам. 

З Під Твоїм провідництвом ми 

На віки безnечні будем: 

Як рука Тво11 над нами, 

То nевно, що вже не впадем. 

4 Коли останний член Христа, 
Знайдеться в небі у Отця, 

Получиться з Спасом Церква, 

В царстві Його не буде кінця. 

ПРИВІТ ГОСПОДR 

витаймо: Спас nрисутний вже, 
На землю вернув знов, 

11: Світ байдущий, не знає іще, 
Що царство свое зачав. :11 

2 Власть Христа по знаках знаєм', 
Вийдім в Його прийом, 

ІІ: Він став усувати царів 

І всяких гнетунів. :11 

-9-
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ПІСНІ ЗОРІННЯ 

З До себе кличе вірних всіх, 

Збирає вибранців. 

11: Збере до свого царства лиш 
Послушних післанців. :11 

-4 По хвили горе скінчиться, 
Спас запровадить мир; 

11: І воскресеннє зачнеться, 

На царство час тепер. :11 

5 Най слава Cnaca розійдесь, 
Най зрадіє Ним світ; 

11 

11: Хоч горе допікає днесь, 
Зникне в тисячу літ. :11 

СЛАВА СПАСУ 

усі елавіть імя Христа, 

В покорі перед Ним, 

11: Новонастання близький час, 
Буде царем Він всім. :11 

2 Ви всі, що відкуплені Ним 
Від смерти і гріха ; 

(1 U) 

11: Спавіть Його, взносіть сей гимн 
В честь свого Господа. :ll 

З Ви всі святі, що любите 

Ступать слідом Його, 
11: Віддайте Й'му своє життє, 
Як Господу свому. :ll 

4 Кождий язик і кождий рід, 

По всій отсій земли, 

-10-
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ТИС Я ЧЛ І Т ТЯ 

11: Най прославляє Й'го по вік, 
Й Отця на небесах :11 

ВСІ ЛЮДЕ ПРИЙДІТЬ 

всі люде на земли, прийдіть, 

І радо Бога прославіть; 

Най пісня в небеса лине, 

елавіть Його імя святе. 

2 Бог нас для Себе сотворив, 
Нам жиrи у любві звелів; 

Він Отець наш, Його любім, 
До світла правди все стремім. 

З Здіймімось духом вище зір, --:-. 
Входім з піснями в Божий двір; 

Хвалою сповнені серця, 

Нехай славлять свого Творця. 

4 Любімо нашого Отця, 
У Него ласки без кінця; 

Трівка у Бога правда все, 

Вона віки переживе. 

СПАС ПРОВАДИТЬ 

все мене мій Спас nровадить, 

Що-ж більш потрібно ме~Іі; 

Чи-ж маю Його покинуть, 
Він всегда є в потребі, 

Щастє небес нам потіха, 

Щоби в вірі з Ним жити. 

- 11 
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ПІСНІ ЗОРІННЯ 

11: Ісус сказав: .щоб де Я є, 

І ви зі мною були•. :11 

2 Все мене мій Спас провадить, 
Він потіха в смутку м'ні, 

Дає ласку в кождий пробі, 

Кормить мя словом Своїм: 

Хотяй слабнуть мої· ноги, 

Однак Він в ломочі м'ні 

tl: З скали життєм пливучої, 
Ось, бачу потіху в ній. :11 

З Все мене мій Спас лровадит~ 

О, повність Його любви, 
Дійсна радість обїцяна, 

В моєго Отця домі, 

І<олн мій характер буде 

Вдягнений в несмертельність, 

11: Пісня моя буде всегда, 
Ісус провадить мене. :11 

ВОІН ІСУСІ\ 

воїном Христа буду я, 

І возьму духа меч, 

Боротись буду проти зла, 

Сатана піде проч. 

2 І зброю Божу маю я, 

Твою віру сильну. 

Котру оставив мені Спас, 

Як би якор в життю. 

З І вождом моїм, Спас є мій, 

Всегда веде мене, 

- 12-
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ТИСЯЧЛІТТЯ 

З Ним мужно я іду у бій, 

Він стереже мене. 

4 Хоч боротьба тут є тяжка, 
Та радісна мені, 

Знаю, що буде виграна, 

Як прийдут царства дні. 

5 Як лиш скінчиться весь наш труд, 
І надійде сей час, 

Бог нагородить своїх слуг, 

Вінець життя їм дасть. 

ПУТЬ МОЯ 

ти Путь: Тобою від гріха, 

Від смерти біжимо; 

За проводом Твоїм, Христе, 

До Бога ми йдемо. 

2 Ти Правда: лиш в Твоїх словах 
Міститься праsда вся; 

Ти совершаєш розум наш, 

Й очищуєі.u серця. 

З Життя Ти: Твій порожний гріб 

Свідчить яскраво нам, 

Що смерти їди, гробу пут, 
більш не жахатись нам. 

4 Ти Путь, Ти Правда, Ти Життя, 
Твій шлях дай знати нам, 

Щоб правда нам була в життю. 

Як той маяк суднам. 

- 13-
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ПІСНІ ЗОРІННЯ 

МІЙ СПАС (15) 

хто пролив кров за мене? 

Хто примирив з Богом світ? 

Хто в любві є до мене? 

Хто буде Цар тисячліт? 

Мій любий Відкупитель! 

'2 Хто поборов смерть і гріх? 
Хто звістив нам радість сю7 

Хто встав з мертвих по днях трох? 

Хто піднесе людськість всю? 

Мій любий Відкупитель! 

З Хто жерелом життя є? 

Хто до Отця веде нас? 

Хто в природі Божій є? 

Хто поміч дасть в кождий ч~с? 

Мій любий ВідкупителL! 

4 Хто то Церкву заложив? 
Хоть іще не було нас; 

Хто боротьбу побідив? 

Злому на все задав пораз? 

Мій любий Відкупитель! 

АГНЕЦЬ БОЖИЙ 

Агнець Божий наш Спас, 

Так полюбив ве::сь світ, 

Що з Себе жертву Сам приніс, 

Щоб спасти людський рід . 

, . -14-
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ТИСЯЧЛІТТЯ 

2 Взнесім в честь Спасу спів, 
Бо Він нас відкупив, 

Гріхи наші на Себе взяв, 

І з Богом примирив 

З Ісус Божий f\гнець, 

Йому жертвую днесь; . 
За вірність обіцяв вінець, 

.Життя і вічну честь. 

4 f\гнець Божий нам дасть 
Знайтися в тім часі, 

Як царство Його возьме власть, 
І nравду 'взнают всі. 

5 Божий f\гнець є Спас; 
Присутний з нами знов; 

Прийшов забрати в небо нас, 

Так як Сам предсказав. 

ЗБУДИСЬ ДУШЕ (19) 

збудись душе! повстань в ряди,

Свій щиро денний труд пов ни; 

Прокинься хутко з дрімоти, 

Хналення жертву принеси. 

О хвалення, о хвалення, 

Хвалення жертву принеси. 

2 Пропавший час надгороди, 
Діламн добрими сповни; 

Віру й любов в собі зміцняй, 

Послідний день на думці май. 

- 15-
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ПІСНІ ЗОРІННЯ 

О послідннй, о послідний; 

Послідний день на думці май. 

З Святий поможе дух тобі, 

В кождому доброму ділі; 

Нехай з тобою Бог буде, 

Прямим шляхом тебе веде. 

Тебе веде, тебе веде, 

Прямим шш1хом тебе веде, 

4 Ти серденько, також збудись, 
І втихою життя сповнись; 

Радій, співай псальми святі 

Творцеви неба і землІ. 

В честь Творцеві! В честь Творцеві 

Творцеві неба і землі. 

5 Тебе я, Боже мій, славлю, 

За ласку предивну Твою, 

Що ти мене поднесь зберіг, 

Пізнати правду допоміг. 

О пізнати, о nізнати, 

Пізнати nравду допоміг. 

ЧУДНА ЛАСКА 

1 глянь. як чудну ласку 
Господь людям зіслав, 

Сина свого, як ту славу, -
Щоб сей життє їм дав. 

2 Через Спаса життє 
Бог дасть всім послушним, 
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.f\ ее життє буде вічне, 
Під правом золотим. 

_з Сей час прийде тоді, 

Як всі посвячені 

Будуть 3абрані зі землі, 

І злучені в Христі. 

-4 Пішли освяченнє, 
Взаїмної любви, 

1 до неба нам стремліннє, 
:У серцях обнови. 

11_ В звершенній надії, 
Ти мене утверди, 

f1 дар віри безцінної 
У мене вщеnи. 

СВЯТА КНИГА 

1 святу книгу Бог нам дав, 
Щоб чоловік з неї знав 

Його волю і замір, 
Зглядом людий і зе111лі. 

2 Думи Божі глибокі, 
Слідить можна во віки; 

В слові Його є обяв, 
Що нам з ласки своєй дав. 

З Хвалім Бога за сей дар, 

Що в Слові своїІІІ веказав 

Дорогу, no котрій йти, 
Щоб вічне життє знайти. 
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4 Слово Боже то вода, 
Вглубись в ньому аж до дна; 

Той хто труду мав досить, 

Чудні скарби виносить. 

БРАТНЯ ЛЮБОВ 

любі є узла ті, 

Що вяжуть любов нам; 

Приязнь наша є в любві, 

Котру Ісус дав Сам. 

2 Щасливі сині сі, -
Що надjю ма19ть; 

Вірні в учинку й слові, 

Вони в царство ідуть. 

З Перед престол Отця, 

Ми шлемо молитви, 

Наша віра, надія ся, 

Приємно жить в Тобі. 

4 Спільний смуток маєм', 
Спильний тягар носим'; 

У тревозі і в горю тім, 

О поміч Тя просим'. 

5 fl як ся розійдем', 
Любов най нас вяже, 

Вірні в слові й в правді йдім, 

За Ним вірний доуже. 

-6 Щасливі ті брати, 
В чиїх серцях горить 

Любов до Господа й братів, 

Таким і любо жить. 
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22 РІК ІОВИЛЕЙНИЙ (24) 

грай сема трубо, грай, 

f\гнця й Мойсея піснь, 

Най весь рід почує, 

Край світа любу вість. 

ПРИС:ІІІП: -

Рік юзилейний прийшов нам, 

Душ віцкупленнє дав Спас сам. 

Душ вІдкупленнє дав Спас сам. 

2 Ісус f\рхиєрей, 
Котрий жертвою став, 

Щоб кожций вірний з нас, 

Покій і радість ман. 

З Слава будь f\гнцеви, 

Кров'ю очистив нас; 

Обвістім людям то, 

Що вмер, купивши нас. 

4 Грай сема трубо, грай, 
Новин небесних ласк; 

Спасеннє маємо, 

І бачим' Спаса блеск. 

23 ІСУС УМЕР ЗА НАС (28) 

Ісус умер за нас. 

Пролявши Свою кров; 

Вину на Себе взяв, 

Проклини з грішних зняв. 
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11: Спас своє життє дав за ми. 
Чи для Него дам я 7 :11 

2 Лишив дім у Отця, 
На землю ту зійшов, 

Сповнив аолю Творця; 

Вказав до нас любов. 

11: Через пр оля ту Спаса кроs 
Найшов я в Бога схов. :а 

3 Наругу мовчки зніс, -
Хотьі мав потужну власть,. 

Від провин звільнив нас, 

Життя нам даром дасть. 

11 : Він за мя дав життє Своє. 
Чи я аїддам моє? :11 

4 Віддаймо Богу честь, 
Всегда Йому служім: 
В Христі є нам захист, 

І народам усім. 

11: В жертві Богу життє віддай, 
Його волю сповняй. :11 

ІСУС ПРИСУТНИЙ 
господь повернув знов з неба, 

Вже кінчиться горе все ; 
Радуватися нам треба, 

Спас до Себе нас возьме. 

ІІРІІСПІВ: -

Слава Й'му, слава Й'му, 
Князь покою Ти єси. 

-20-
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Слава Й'му, слава Й'му, 
Відкупителем є Ти. 

2 Хотsй терпіння Ісуса 
Нести треба до кінця; 

Як нас не зведе покуса, 

То дійдемо до Отця. 

З Церква вже довго на землі 

Жде на пер~::міну ту, 

Щоб вічне життє всягнути 

На подобіє Христу. 

БЛАГА ХВИЛЯ (32} 
1 святі ИСИОІІ JШ ІірНіІаХ :!Орі, 

Взносяться в серці, понад світ;

Бачуть. що по великім rорю 

Ввійдуть у Царство тисячліт. 

Там побачимо престол хвали, 

Де вінець є для всіх святих; 

Бог дав ласку, щоб вірні жили, 

Як звернеться світ з доріг злих. 

НРИСП18:-

Rxl недалеко блага хвиля, 
Получи1ьсІІІ церква з Христом; 

На все вже скінчиться з'усиля, 

Цар окружить П блеском. 

2 Тоді вода життя вічного, 
Попливе на користь людству, 

полине піснь в честь для Нього, 

Бо Спас з Себе зложив жертву. 
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Кождий, хто хоче: то нехай пє, 

То не відчує біль, спрагу; 

Спас дорогу отворив в життє 

І дійти там дасть спромогу. 

З Вірою бачимо спасеннє, 

Вода правди вже пливе в світ: 

Бо лише Христове правліннє, 

Дасть людям правдивий привіт. 

Вернуть вірні до Отца дому, 

Ввійдуть вже v нове життя; 
Бог простить гріх в Сині Свойому, 

Щоб на все зазнали щастя. 

ВІДІ<УПЛЕННЄ (Зб) 

взнесім днесь Спасу спів на честь, 

За ее, що спас ввесь світ; 

Обвістім людям любу вість, 

Надію лучших літ. 

ІІРИШІШ:-

Спас через хрест страсти. 

Відкупив з смерти світ; 

З любви, щоб всіх спасти, 

Дасть щастє нових літ. 

2 З любови неаичерпаной 
Спас себе в жертву дав, 

Хоронить нас від смерти злой, 

Щоб кожций життє мав. 

З Спас 3НОВ присутний з нами є; 

Прийшов забрати нас, 
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Вернути людям рай, життє, 

Бо царства прийшов час. 

ПРИЙДИ СПАСЕ 

прийди, прийди любий сПасе, 
Завитай в серце моє, 

Зроби в йому Свою волю, 

Щоби було все Твоє : 
Научи мене співати, 

Тую піснь. що Ти співав; 

Я радуюсь в ласці Твоїй, 

Ти за мене життє дав. 

2 Мене грішного купила, 
Цінна Ісусова кров, 

І знайшла мене зІІхожим, 

І. приняла nід nокров. 

Я тепер чуюсь щасливий, 

Чудну ласку Cnac м"ні дав. 
Він хоронить від проnасти, 

Під Свій покров мене взяв. 

З f\x, як любо в кождій днині, 
В Твоїй ласці є мені: 

Любий Спасе, як багато 

Задовжаюсь я Тобі 7 
Я йду шляхом заміреtіИМ, 

Хоть тернистий, таки йди, 

Мого Cnaca сnішу слідом, 
З него певно не зблуджу. 
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ВАРТОВА БАШТА (37) 
серед моря, де верх скали, 

Там кремезний стоїть мур, 

У підніжжя шум морських филь, 

Башта стоїть серед хмар. 

Серед пітьми темной ночи, 

Як nіниться море филь, 

З Башти світить світло ясне, 

Веде човна у пристань. 

2 Так готовий Вістник Христа, 
Нести людям правди слів, 

Вість веселу Його царства, 
Де лиш щастє і любов. 

Башта стоїть все на варті, 

Несе світло між людей; 

Все готова, веа є скора, 

Сповіщає день новий. 

З Хотяй ворог все змагаєсь, 

Башту зрушити з скели, 

Та ніколи він не зможе, 

Світла Божого згнести. 

За ее хвалім ми Госnода, 

Що Вартову Башту дав, 

Що світить, ян: зоря !!сна, 
Вказує всім путь у даль. 

ЯК ВАШЕ СЕРЦЕ 

як ваше серце світ в р11ну оберне, 

Спасові те в молитвах роскажіть: 
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Він біпь утишить, нам внхіц покаже, -
Ран тих не має, щоб Спас не з:rors. 

2 Спас втіха у смутку, світло незрячим, 
Немічним. кріпость, Спас сила в борбі ;.· 

Голос потіхи все мовить с:нривдженим: 

.спас ваші рани загоїть усі І" 

З Гляньте на ХnІб Життя, на Живу Воду, 

Дари, що ними відкуплений живе; 

Йдrть на любови пнр, на радість весільнуr 
Спас вам розкаже про вічне житп:. 

30 

ЗІ 

БОГ Є ЛЮБОВ 

усі що знають Бога вже, 

Зниміть свій голос враз, 

Най кожде серце спІває, 

Любовю є Бог наш. 

2 Сю любу правду голосім, 
До поки маєм' час, 

Скажім у слові людям всім: 

Любовю є Бог наш. 

З Бог терпеливо зносить тих, 

Котрі не служать Й'му ; 
Тож скоро вже слізнають всі, 

Любовю є наш Бог. 

Я ЧУЮ ГОЛОС ТВІЙ 
1 Я чую голос Твій, 

Що зве мене н'Тобі, 
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Щоби si умився у крови, 

Пролятій на хресті. 

2 О, любий Спасе мій, 
Приходжу я к'Тобі; 

У крові Ти мене обмий, 

Пролятій на хресті. 

З Слабий і грішний я, 

Та силу Ти даєш; 

Прощаєш гріх любиш мене, 

ПосJІушних все ведеш. 

4 Свою новую жизнь 
Мені сам Госnодь дав, 

І благодать над благодать, 

Мені Він дарував. 

5 Він серцю вість дає, 
Що я Його дитя ; 
Що дух Його в мені жиє, 
R в Нім вся nовнота. 

В ІМЯ ТВОЄ 

1 В борбу Спас веде нас, 
Учить як боротись; 

Брехню і зло поборов Спас, 

З Богом час миритись. 

2 Христос наш Провідник, 
Веде в бій прохожан; 

Вкажіть ревність - шле Спас поКлИк: 

Голосіть Божий Плян. 
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З Правда Божа, ее меч, 

Тне на всі боки блуд; 

Не лякає нас уже нич, 

Спас Сам веде Свій люд. 

4 Все для Спаса вірним 
У борбі я буду; 

Буду як ягня покірним, 

Віднесу побіду. 

5 Навчи мене Спасе, 
Як вступати в Твій слід; 

Очисть з гріху серця наші, 

Твори в нас духа плід. 

33 ІСУС Є МІЙ 
згинь, земська радість, 

Ісус є мій! 

Не дбаю про сю жизнь, 

Ісус є мій І 

Темна є пуща та, 

Нема спочинку тут, 

Він тільки ласку дасть, 

Ісус є мій! 

2 Не треба боятись, 
Ісус є мій! 

Не буду лякатись, 

Ісус є мій! 

Господь сила моя, 

Охорона певна, 

Він мене стереже, 

Ісус є мій І 

27-

(47) 
згинь! 



.34 

ПІСНІ ЗОРІННЯ 

З Зникає смертельність, 

Ісус є мій! 

Дає несмертельність, 

Ісус є мій! 

Вірним упокій вже, 

Бере домів мене, 

Любов ивна Його, 
Ісус є мій! 

СВОБОДУ ДАВ СПАС (54) 

1 Сво боду дав Спас нам через світло ; 
Відкупив з смерти, за Ним йдім сміло. 

Від гріху смерти Спас nіднив нас ; 
Будь Йому слава по всик час. 

ІП•tІ('ПШ: -

Раз умерши, гріхи зносить, 

Правду дає, мир nриносить. 

На Голгофті жертву дав, 

Щоби вірний життє мав. 

2 Днесь вільні ми є від вини згуби, 
Спас обіцяв, що nомерших збудить: 

Він царством Своїм огорне світ, 

По грісі й смерти щезне слід. 

3 Бог дасть жмттє всім; ее ласка Його; 
Лиш каже вірить в Сина своєго. 

Спас в життє з смерти nоведе нас, 

Себе дав в жертву за всіх рІ!з. 
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ГОСПОДЬ З НА/t\И 

Х оть ревінь бурі пре на нас, 

.не бійтесь", кличе до нас Спас: 

.я скорочу подув вітрІв -
Най з ваших серць в11йде сумнів". 

2 Ісус печаль має о нас, 

Він з любви жнттє. дав за нас; 

Голубить і веде в пристань, -
Не дасть впасти в згубну обмань. 

З Весь світ переходить горе, · 
Реве, шумить, немов море, -
Христос ввів нас в мир, тишину, 

Й порука нам в злу годину. 

4 Ті, як орли взносяться висш гір, 

Господа приняли за взір; 

У суне з серць тревоГу й жаль, 

Бо Він має о нас nечаль. 

ОГОЛОСІ/t'\ БОЖИЙ ПЛЯН 

Браття, сестри в nіснях звучних 

Оголосім Божий Плян, 

І скажім ми nеред світом, 

Що велів Спаситель нам. 

З нас Ісус здоймив окови, 

Піснь він нам вложив в уста, 

Піснь блаженну й котрою 

Прославляєм' ми Христа, 
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2 FІрхиєр наш небесний, 
Жертвою !(реста свого 

Беззаконія очистить, 

І ~гріх серця нашого. 

·Знов поллинуть пісні наші, 

Як ріки могучий рух, 

Просвітить нас він словами 

Блаженними Божий дух. 

З БраттІ! у війні. духовій 

Нас Христос зове служить; 

Треба нам в борбі за правду, 

Зброєв віри побідить. 

Браття серцем не вниваймо, 

Бог вінець нам обіцяв, 

Життє наше віддаваймо, 

Щоб Цар правди царював. 

ЗАБУДЬ О СМУТКУ 

забудь за свій смуток, 

Кождий й'го має, 

Плач, лиш потихенько, 

Най слеза пливе; 

Не жалься п'ред світом, 

Злий світа днесь стан, 

Помолися з братом, 

Потішить Спас Сам. 

2 Скажи всьо Ісусу, 
Він знає твій сум ; 

Скажи всьо Ісусу, 

Вїн поможе в нім ; 
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Нди, пізнай те світло, 
Котре Спас дає .. 

Стане тобі легко, 

Спас твоє життє. 

З Серця унивають 

Під тягаром зла, 

Спас прийде з помочю, 

В Нім ласка твоя; 

Забудь за свій смуток, 

Кождий й'го має, 

Плач. лиш потихенько. 

Най слеза пливе. 

БОЖА ЛЮБОВ 

Бог полюбив сей грішний світ, 

Не знищить Він його; 

F\ всім спасеннє дарував, 

Дав Сина своєго. 

2 Тепер я в життю маю Сііарб, 
Скарб понад всі скарби, 

Бо я в моїм життю діставсь 

До жерела любви. 

З Любов та змягчує серця, 

Дає в життю впоній, 

І вірним сили додає 

З гріхом в борбі важкій. 

4 Радійте, вірні, святі всі, 

Вас надгорода жде ; 
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По всіх терпіннях на землі, 

Спас в небо відведе. 

5 Спас nереміг міць Сатани; -
День волі сяє всім! 

Сnіваймо всі! Величний спів. 

F\ж до неба взнесім. 

ПРЕЧУДНИЙ БОЖИЙ ПЛЯН 

пречудний є Єгови ~лян. 
Знаний був лиш Иому, 

Що хоч є грішний людський стан, 

Спасе в Сині Свому. 

2 Хто такий дослідив доріг 
Куди nрямує Бог; 

Чому дозволив на світ гріх, 

Повно горя й тревог. 

З Причудно йдуть Його діла, 
Так ян Він сам волить, 

Не nерешкодить сила зла, 

F\ж всьо точно сповнить. 

4 В Сині свойому сnовнить nлян, 
Поклав спасеннє в Нім, 

Що хоч як грішним людський рід, 

Сnромогу жить дасть всім. 

5 Вже тайна Божа явна є, -
Вірні в ню вглядають; 

Присутний Спас дасть всІм життє, 

Тим, що Його взнають. 
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БОЖЕ МІЙ 
В терпінню кличу, Боже мій, 

Г!очуй мольби й просьбу мою; 

Держи мя в опіці Своїй, 

Годжуся на волю Твою. 

2 Страсть Його запорука нам, 
Дає вірним кріпну віру, 

Скарблю в Бога богацтва там, 

Бог прийме нашу покору. 

3 В терпінню нести хрест треба, 
Се так сказав Спаситель Сам, 

Бо хоть мав власть землі й неба, 

ТерпІв за нас, дав приклад нам. 

4 Сиоє життє в жертві віддам, 
В покорі все зносити му, 

41 

То Бог мя прийме в неба брам, 

Все служити буду Йому. 

БОГ ПРИЗНАЧИВ ДЕІ-іЬ 

{64) 

(66) 
Бог призначив нам славний той день, 

Він же близько, ми бачим' тепер, 

Сам Спаситель буде царювать, 

.Його слава засяє для всіх. 

ІІl'ИС.ШН: -

Скоро Він нас: введе, 

В довго жданий, обіцяний край, 

Скоро Він нас збере, 

І не буде розлуки уже. 
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2 Тоді· мертві з гробів повстають, 
F\ живі до здоровля прийдуть, 
Вся недоля і горе втече, 

Господь Сам їх тоді поведе. 

З Там дорога святая буде, 

Де соблазни і зло всьо зберуть, 

F\ фальшивих наук не буде, 
Бо невірні по ній не пійдуть. 

4 В Божім царстві гріха не буде, 
Для невірних 1ам місця нема, 

F\ покірним Він сльози утре, 
Дасть їм радість і вічне жипє. 

ХОЧУ СЛУЖИТЬ 

цілим серцем хочу служИlь 

Маму Творцю - Його славить; 
Волю Його хочу сповнять; 

Нагороду в Христі принять. 

2 Возрадуюсь в службі Його, 
Сам себе я відрікаюсь; 

Хочу їти слідом Спаса, 

Хоть терпіти прийдесь від зла. 

З Все, що день буду змагати, 

У покорі прибігати, 

Під Господню все контролю, 

Щоб сnовняти Його волю. 

4 Не дай Боже унивати, 
В Твоїй службі дай скріnлятись, 

-34-

(69) 



ТИСЯЧЛІТТЯ 

Моя воля най вмирає, 

Твою волю най сповняю. 

43 
ВЕДИ МЕНЕ 

веди мене сильний Боже, 

Я чужинець в пущі тій, 

Я є порох, Ти є сильний, 

Май мене в руці Своїй. 

(71) 

1 І: Хлібом з неба до ситости мя корми. :11 

2 Відчини мені жерело, 
Звідки йде життя вода, 

Най щезають всі облуди, 

f\ з ними всяка біда. 
11: О, Ісусе, дай помочи усім нам :11 

3 Коли знайдусь в часі горя, 
Віру мою помножи, 

Коли тисячі впадають, 

На поміч мені спіши. 

11: Скало моя, Ти полюбив Сам мене. :11 

44: РАНОК СИОНУ (72) 
1 вже настав радісний ранок Сиону! 

Радість землям, що в темноті лежать! 

Вже світло розганSІє всю темрSІву, -
Спас над світом зачав вже панувать. 

2 Вже настав радісний ранок Сиону, 
Давно ч'рез пророків предсиазаний, 

Вже міліони з темниці вертають! 

Народи пізнають сей день чудний. 
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З Глянь! у пустині вже квіт процвітає, 

Потоки свіжі водою пливуть, 

F\ з гір і долин відгомін вертає; 

Народи пісню звучну співають. 

4 Гляди! - мертві встІ!ют з землІ і моря; 

Слава Єгови несесь в височінь; 

Впали знаряддя-війни і взбурення, 

Люде за ее Бога славять. fІмінь. 

45 
ВЖЕ СВИТА€ (73} 

1 на сході вже свитає, 
Щезає хутко тьма. 

Людство правду пізнає, 

Звертаєсь до Христа. 

Вітрець зза окіянів 

Веселу вість подав, -
Що той і той там нарід 

Уже Христа nізнав. 

2 Нові народи славлять 
Творця із нами враз, 

Шлють молитви до Нього, 

Щоб від смерти їх спас. 

Сотки людей нещасних, 

Упавших в бруд гріха, 

Щоденно ся підносять, 

Ідуть з світлом Христа. 

з Витай, Спасения Зоре, 

На всей світ засвіти, 

Сияй красою людям, 

На всіх сих людей зійди. 
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Навчи людство, як жити, 

По правді та любві, 

Як світ сей замінипt 

На красний рай в Христі. 

ІСУС ЦАРЮЄ 

слухай, тисяч гарф голосів. 

Голос їх гень гомонить, 

Ісус рядить над землею, 

В любві Його хочем' жить. 
Царство вводить на сей світ, 

Нас в коротці возьме Він, 

f\ллилуя! аллилуя ~ 

f\ллилуя: f\мінь. 

2 Спавіть Христа, слава Його 
Пробудила нас зі сну; 

Спасе життя, Ти любовю 

Заохочуєш нас ту; 

Коли мислим о любові, 

Спасе, хочем більш її, 

f\ллилуя! аллилуя! 

f\ллилуя ~ f\мінь. 

З Царю слави, всей вселенни, 

Твій престол є на всегда, 

Нич від Тебе не відлучить, 

Тих, що є з Твого стада, 

Любови Твоєй зазнали, 

Вони дійдуть тої слави, 

f\ллилуя ~ аллилуяІ 

f\ллилуя! f\мінь. 
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ЧЕРЕЗ КРОВ СПАСА 

чи віриш в .Ісуса кров, 
Що нас вщкуnила: ... 

Бо Спас за усіх nроляв ... 
Она гріх омила. 

Через nроляттє крови, 

Отець нас nриймає; 

Спас возьме нас до слави 

Й вічне життє дає. 

ІІІ'ІІ('ІІШ: -
Кров свята, спасла нас, 

Хто її приймає; 

Життє вічне Отець наш 

Вірним обіцяє. 

2 Наш Сnаситель кров проляg, 
Щоб люд відкуnити; 

Він на окуn життє дав, 

- Будуть вірні жити. 

Так у весь рід на земи 

Fl храм Божой слави, 
Дітьми Отця назвуться 

Тї, що Бога знали. 

ДОРОГІ ОБІТНИЦІ 
слухай СПІД О, ЩО Бог каже: 

. Вірний народе ти Мій. 

Розпочав Я і будую, 

В небі вічний дім тобі. 

Всі ті горя і тревоги, 

Не будуть вас вже гнести. 
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Бо назвете мур "спасення ", 
Браму "слави", вічний мир. 

2 Як город коло ручаю. 
Вічна роскіш буде вам, 

Бо з любови Господь дає, 

Нагороду вірним там. 

Тоді в силі незрушеній, 

Возьме власть вже Господь сам, 

Не дізнаєте вже снаги, 

Не узрите війни там. 

З ВІ!ше сонце вже не зайде, 

Місяць вже не зменьшиться, 

Ваше горе кінець возьме, 

Слава Спаса явиться. 

Бог над вами світить в башті, 

Змінить на день ночі вам, 

Так, Бог буде слава ваша, 

Вічним світлом для вас Сам. 

СЛУХАЙ ГОЛОСУ СПАСА 
1 Сл ухай! чуєш Спасів голос ·1 

.Хто з вас стане до діла: 

• Ниви білі, повний колос, 
.Хто збере мої жнива?" 

Велегпасно Cnac нас кличе, 
Дар коштовний обіця; 

Хто-ж з нас перший радо скаже: 

.,Посилай мене, ось я!" 

2 Хоч не так ти красномовний, 
Як апостол був Павло, 
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Ближнім можеш поміч дати, 

В спід їх вести за Христом. 

Як не всі ще не зважають 

На Твої любви слова, 

То скажи сю вість покірним, 

І провадь іх до Христа. 

З Най ніхто з нас не говорить: 

.я не здібний помогти?• 

Бо в темряві люде гинуть, 

Ти їх Правдою освіти! 

Слухай радо, що Спас каже, 

Щастє в тім ділі знайди; 

Обізвися зараз радо: 

"Ось я, Ти мене пішли!" 

БЛАГОСЛОВИ НАС 

отче любий! Тебе просим 

. Поблагослови Свій люд, 

Ми до Тебе серця взносим, 

(84} 

Не дай, щоб хто впав з нас в блуд. 

ПІ'ІІVІІШ: -

Най бесіди наши будуть, 

Богу все приємними; 

МоЛьби най до Бога зайдуть, 

Будьмо діт~;.ми Божими. 

2 Дай, щоб дух Твій нас провадив, 
Любов наших серць загрій, 

Щоби дух наш з правди радів 

І все в серцю мав nокій. 
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З Най дух Твій нас лучить в згоду, 

Не на драчу місце тут, 

Котрих ум знайшов погоду, 

Ті в царство Твоє ввійдуть. 

ГОСПОДЬ ВЕДЕ 

Господи! Веди мене все; 

Мене до Тебе дух несе. 

В руці своїй всегда держи 

І від упадку бережи. 

ІІРИСНШ:-

Путь мои в Господі лежить, 

Його рука мене держить; 
В країну мира Він веде, 

Де більш розлуки не буде. 

2 В Господі є моя печаль, 
Здійми з мойого серця жаль; 

Хоч йду долиною туги. 

Bil-f дає мені сnромоги. 

З Розвієся земський туман, 

Коли ввійдем в край Ханаан, 

Сонце nравди на Його лучах, 
Що розвія несвідом', страх. 

НЕ ТУТ ВІДПОЧИНОК 

(87} 

(88)' 
fY· на тій землі я є прохожан; 

Спочин в Хрис1і І Спочин в Христі! 

Бо я сnішу в небесний мир блажен, 

У новий світ! У новий світ! 
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Спогпядаю в Христовий славний день. 
Коли я одержу в нім свій хосень: 

Тоді вже скінчиться мій труд терпінь. 

В новім світі у Христі. 

2 Сей світ в грі сі немовби пустиня; 

Спочин в Христі! Сnочин в Христі! 

На дорозі спіткаєм каміння, 

Й зло стає на п'решкоді. 
Всьо побіджаємо в Імя Твоє, 

Оно нам в трудах охоти дає: 

Спас о своїх вірних печаль має, 

Дає покій, хто в Христі. 

3 Любезну обітницю дав нам Спас, 
Спочин в Мені! Лиш в Мені! 

В тім грішнім світі Спас сам веде нас, 

Дає спокій, в Нім сnокій. 

Ті радуються, що вслід Спаса йдуть. 

Вірно Спасу життє в жертві дають, 

Блаженні ті, що в Христі вмирають; 

Ті входять в вічний nокій: 

4 Скоро Спас дасть мені в небі свій дім, 

Де вічний мир і nокій, 

Єсли тут всегда вірним буду в Ним: 

То війду в вічний nокій. 

Не далеко є від нас хвиля та, 

Коли церква буде звідсі ~ь взята: 

Як лиш буде она ввиш nіднята, 

На сей світ злине nокій. 

53 
ЖЕРЕЛО РОЗРАДИ (90) 

людська втіхо, Боже добрий! 
Нам розради у .ціли; 
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Горе, смуток вбогим душам, 

Ти на радість відміни. 

2 З височінь безкраїв неба, 
Як весняний дощ спади, 

Всіх оспалих, підупавших, 

До життя, до діл збуди. 

З Ти бо сr<арб понад скарбами. 

Дар небесний для людей; 

Злинь і будь тут в нас і з нами, 

Божих з нас зроби дітей. 

4 Освяти нас і зміцни, 

Нас в життю покріпи; 

Церква доконає дива, 

Твоя в ній буде сила. 

СВЯТИЙ ДУШЕ 
святьrй душе nровадь нас, 

Бупь завсіди коло нас, 

Веди Ти нас у любві, 

Через пущі широкі: 

Тихо шепни: за мною, 

Поведу тя до дому. 

Радуються святі все, 

Коли чують голос сей. 

2 Милостивий Боже наш, 
Дай нам чути все Твій глас, 

Не позволь нам боятись, 

В пітьмі житУя скитатись, 

Коли буря нас валить, 

Серце болем накипить, 
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Тихо шепни: за мною, 

Поведу тя до дому. 

З Як день трудів промине, 

R ніч темна настане, 
Дай нам в вірі дожити, 

Тобі в дусі молитись. 

Сей світ для нас м8рнота, 

Нічним щ21стєм кров Христа. 

Тогда шепни: за мною, 

Поведу тя до дому. 

НАДІЯ 

надія віри Сп21се наш, 

Ти жерелом життя; 

Ти вірним вінець в славі дась, 

Коли узримо Тя. 

2 На Тебе я все вповаю, 
Ти любий Спасе мій; 

У горю Тебе благ8ю, 

Знайтись в ласці Твоїй. 

З Ти обіцяв спільне діло 

В Отця з Тобою враз; 

Сповниться наша надія, 

Як возьмеш в славу нас. 

4 НадІя та близько уже, 
ВІрні на Спаса ждуть, 

Много людей горе мине 

- Й міліони не помруть. 
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РАДИСНИЙ ЧАС (93) 
над нами сіяє радісний сей час. 

Коли Спас nокличе nеред nрестол нас, 

Своєю заслугов nокрив Він наш стан: 

11: Нагороду дасть вірним Бог Отець Сам. :11 

2 Лиш заним настане радісний той день, 
Над світом зависне тревога, зла тінь; 

Та вскорі блеск сонця розвіє сю ніч, 

11: Бо щастя нам вічне, Христова дасть міць. :11 

З Тож спішім відважно, мета близько вже, 

Де відпочинок в славі всіх вірних жде, 

Перед Царем слави, де nрестол Його, 
11: І спів Йому взнесем' в радости з того. :11 

4 Серед блеску слави Цар зачне уряд, 
І поставить весь світ, на nробу на суд, 

Тоді зникне смерть, бо відродиться світ. 

11: F\ слава Сиону nроцвіте як цвіт. :11 

57 
НАША ОСНОВА (93) 

яку·ж бо основу тверду Бог nоклав, 

Для людської віри, як те що сказав; 

Чи більше Він може понад ті слова 

11: Сказати громаді, що Бога шука? :11 

2 "Не бійтесь, Я з вами; не млійте з страху, 

Я Бог ваш, на nоміч вnовайте Мою, 

Я сили додам вам, nоставлю як мур, 

11: І сам затулю вас від наnаду бур. :11 
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З ,Коли через море бурливе ідете 

Не бійтеся, в глубині не втонете, 
Бо з вами Я буду у принрий той час, 
11: Щоб вир не похлинув нікого з між вас. :11 

4 "Як проби огняні ваш шлях перетнуть, 
Mo"r" благодаті вам пільги дадуть. 
Ніхто з вас не згине у огнищі тім, 

11: Лиш вийде ще кращим, очищений в нім." 

НА ПОДОБУ ХРИСТА (95) 
1 як любо, й радісно, коли ми в Христі 

Обняті сердечно у святій любві: 

Любов совершенна, любов свіжа все, 

К.оли їй здобудем - &їчність принесе. 

2 Все буду покірним, як смирна вівця; 
Вподоблюсь до Спаса, буду як дитя, -
Буду все спокійний й в погоді ума, 

Молитись в чуйности й в любві зі всіма. 

З Бажаю мудрости, що походить з виш. 

Котрою Ти моє серце веселиш; 

Все хочу в солодкім дусі йти, Христа; 

Най моя бесіда буде все чиста. 

4 Бажаю у згоді вести тут житп1, 
Бути всім солод о в, - а не огіртя; 

Бо приклад і згоду Христос нам вкезав, 

З любови, нас грішних до Себе приняв. 

59 
ІІ't\Я ІСУС 

яне·Ж бо ЛЮбе Те ИМSІ 

Ісус для вірних всіх! 
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Воно їм лік на біль сердець, 

Повстримання на гріх. 

2 Імя Ісус страх прожене, 
Впокій подасть душі; 

Чуття святі в ній воскресить, 

Потішить у журбі. 

З Ісусе Христе~ будь мені 

Прибіжищем в життю, 

Душі скарбницю збогати 

В любов Твою святу. 

4 Ісусе, Пастирю людства, 
Ласкавий Друже мій, 

Життя, Дорога, наш вінець, 

Даєш з любви Своїй. 

5 Уста не в силі, щоб як сл1д, 
Співати славу всю, 

Якою Ти увінчаний, 

На висотах, Царю~ 

СПІШУ ДО ТЕБЕ (101) 

спішу до Тебе Спасе мій, 

Від Тебе правда блеском йде; 

В печали моїй, в немочи, 

В мольбі взношу серце моє. 

2 До Тебе йду в смутку моїм, 
Ти є любови жерепом, 

На вівтар Твій життє віддам, 

У Тебе знайду я прийом. 

З Тобі я волю піддаю, 

Під Твою вог.ю, Боже мій, 
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У одній вірі злучаю, 

Життє в заплаті на мя злій. 

4 Надія наше в Нім лежить, 
Бо Спас з.а нас жіттє віддав, 

За нашу віру в Його смерть, 
Сам Бог нас за!синів приняв. 

ЗАБЕРЕ НАС (105) 
дхІ возьми Отче своїх до неба брам, 

І дай нам побачити Тя, 

Бо так Син Твій сказав, обіцявши нам, 

Десть всім вірним вінець життя. 

2 Все в прав.:~.і мусить жити Господа люд, 

І все слухати Твоїх слів, 

f\би зносив в терпінню проби і труд, 

Сповняти так як Спас велів. 

З Засіяв над нами радістний той час, 

Бо Господь на землі вже єсть. 

До небесной слави Спас забере нас, 

І природу Свою нам дасть. 

4 За труд і за nрацю нагороду дасть, 

Вінець слави в радостях там, 

На престолі Цар і Спас місце нам дасть, 

О Спасе поможи нам Сам. 

б2 ПРИЙШОВ Я ДО ІСУСА 
"Прийдіть до Мене, грішні всі 

Я чув Ісуса глас: 

"Ви плачете знеможені 

.R Я впокою вас.• 
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До ніг Ісуса и зложив 

Тягар гріховний свій; 

в Нім и у життю найшов 

Блаженний суnокій. 

2 Потім сказав мені Ісус: 
"lз nовноти моєй 

13оду живу Я дам тобі, 

Схились і nий і жий!" 

І я nрийшов тоді і nив, 

Із чудной той стру·І, 

Бажаю я теnер служить 

Йому всі дні мої. 

З Знов голос Спаса рек мені: 

"Я світлом в світ nрийшов; 

То·ж мною ранок твій зійде, 

І буду я з тобою". 

и глянув, і я найшов 

В Нім світ моїх очей, 

з світлом Спаса я дійду 

До nристани моєй. 

ВСЬО З ІСУСОМ 

3 Ісусом всьо лишив я, 

Вже давно, 

Тяготу і терnіння 

Мойого. 

Всьо я посвячую 

Для Христа, 

В Нім нІщію маю 

На всегда. 
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11: Ради Спаса зношу 
Наруги від злого. :11 

2 Він дає нам nомочи 
- Просячим ... 

Єсли серце охоче, 

Й все в праці. 
Заношу молитви 

До Отuя, 

Поміч моя nевна 

Від Творця. 

11: f\ nокірне серце 
Знайде мир у Отця. :11 

З Вповаю в вірі кріпко, 

На Нього, 

Хоч-би м'ні було гірко 

Від злого. 

Знаю, що терnіти 

Треба тут; 

Вірні ч'рез терnіннє 

З Ним будуть. 

11: Допоможи Боже, 
Щоб я все в nравді був. :11 

ЛЮБЛЮ ТЕБЕ (113} 
1 Ісусе, люблю Тя, бо Ти є Спас мій, 

Ти кров'ю омив мя від гріхів моїх; 

Мій любий Спаситель, за мене умер, 

Коли я любив Тя, то ее є тепер. 

2 Любпю Тебе, бо Ти мя nерш полюбив. 
І від моїх гріхів Ти сам відІ(упив. 
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О, любий мій Спасе, Ти в муках умер; 

Коли я любив Тя, то ее є тепер. 

3 В життю своїм буду любити Тя все. 

І аж до смерти славити-му Тебе. 

Я славлю Тя, Спасе, бо гріх мій Ти стер; 

Коли я любив Тя, то ее є тепер . 

. 4 У славі небесній, посеред святих, 
Із уст спів чудесний виллєся моїх, 

Спів мій там не буде, явний є теnер: 

Коли я любив Тя, то ее є теnер. 

ЩАСЛИВІ В СПАСІ (113) 
\1 як любо й радісно за Христом йти в слід• 

За правду терnіти, розвить Божий nлід. 

З любови для Бога, з любови для Христа, 

Жертвую всьо моє до кінця життя. 

2 Днесь я є щасливий, бо Ісус мій Спас 

Проляв кров за грішних, щоб спасти всіх нас· 

Вnокій мій є благий, надія певна, 

Слава нас чекає ели віра ревна. 

З З радісних серць наших най полине сnів, 

Піснь Rгнця й Мойсея з книги Божих слів; 

Нзй слава для Бога в,,,ходить з уст всіх, 

Для Спаса nіснь наша, аж всягнем успіх. 

4 Якже ке радіти, Христос є Царем; 
Своє царство введе і вже не помрем. 

Присутний Спас з нами, щоб завести лад; 

.Воскресить померших до життя назад. 
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БОЖА ВОЛЯ 

В олю Твою Боже! 
Совершенну люблю: 

ВдоволSІє<:ь моє серце, 

Любить правду Твою. 

2 Волю Твою Боже! 
Є радість виповнять; 

У елокусах улекшає, 

Тим, що сильно вірять. 

З Волю Твою Боже! 

Люблю П всегда, 

Чи у щастю, чи у горю 

Вона осолода. 

4 Божу волю люблю, 
Бо н ній найшов влокій. 

І лобіду запевняє 

На дорозі вузкій. 

5 Люблю Божу волю 
Всегда їй сповняти; 

Бо світ цілий іТ прийме, 

Й користь буде мати. 

РОЗВАГА 

Я люблю хвилю украсти, 

На розвагу правди, 

11: Жити буду в останні дні :11 
В .любві й молитві. 

2 Як я nобиваюсь в життю, 
Тихо СЛЬОЗИ ЛЛЯТИ, 
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11: Обітницю при.влащати. :/Т 

Й Бога не забути. 

З Я люблю все про минулу 

Благодать думати; 

11: На будучність дасть ласку, :11 
Як буду з Нім жити. 

4 Я люблю ч'рез віру брати 
Ясніщий погляд все, 

1/: Про ті вічні Божі ласки :\1 
Де вічна радість є. 

5 Скоро земські 1іни смутку 
В темности проминуть; 

11: fl коли перейдем бурю :/1 
Взримо день вічности. 

ЛЮБЛЮ ЗВІЩАТИ 

люблю звіщати nовість, 

Про небесні річи, 

Як Ісус зійшов з неба, 

Щоб любов ствердити; 

Люблю звіщати повість, 

Бо nравдива вона; 

Життє вона вдоволить. 

Пречудна повість та. 

ІІРШ~ПШ:-

Люблю звіщати повість, 

Бо тема її славна, 

Звіщає любов Божу, 

Предсказану з давнІ!. 
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2 Лю5лю звіЩати повість, 
Пречудна вона є, 

Ні золото, диямент, 

Їй не дорівнає; 
Люблю звіщати повість, 

Бо дала поміч м'ні, 

І ее якраз причина, 

Що кажу їй тобі. 

3 Люблю звіщати повість, 
Нераз. а частій ше,· 

Чім більше повтаряю, 

Тим більше чудній ша: 

Люблю звіщати повість, 

Бо много таких є, 

Що не чували про ню, 

Тому в ню не вірять. 

4 Люблю звіщати повість 
Ту, котру вже вмію, 

І тим, що чувши, вірять, 

Скріnить їм надію. 

Всегда на устах моїх 

Буде повість славна, 

Се буде стара повість, 

Що люблю так з давна. 

Я ПОТРЕБУЮ ТЯ 

Я потребую Тя, 
Дорогий Спасе мій, 

Бо тихій глас як Твій, 

Дає покій мені. 
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ІІРИСШВ:-

Я Тебе потребую, 

Всегда любий Спасе; 

До Тебе ся удаю, 

Держи мене все. 

2 Я nотребую Тя, 
Будь все близько мене. 

Покуси тратять сил, 

Як Ти держиш мене. 

З Я потребую Тя. 

В радости чи в сльозах, 

Все будь близько мене, 

Інакше жити страх. 

ГОСПОДЬ ВСПОМОЖЕ (121) 
1 чи в сей чи инш спосіб Господь вспоможе; 

Не та1с як я хочу, 

Не так як ти хочеш, 

f\ле як Він схоче, 

.Господь всnоможе." 

ІІРИ('ІІІН: -

То·ж вповай Господ~ 

Він тя всnоможе, 

Так ми мем' вnовати, 

.Він нам вспоможе." 

2 Чи в сей чи в инш спосіб, Господь вспоможе, 
Не буде ее в мій час, 

Не буде ее в твій час, 
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Лишь в Його власний час, 
.,Господь вспоможе." 

З То-ж не трать надії; Господь вспоможе; 

Бо ее знак від Нього, 

'21 

Кожде Його слово, 
Лишилось не змінним, 

,.Господь вспоможе." 

ХРИСТОС НАША ПАСХА 

на памятку смерти Христа, 

Зійшлись на ее свято; 

Кожде серце посвячене, 

Прагне участь взяти. 

2 Вірою берем' життя хліб, 
Символю бачим' знак; 

Чаша ся знак Його крови, 
Що за нас Він прошв. 

З Чаша ся нам пригадує, 

Що Спас нас увільнив; 

(122} 

В скорі ввійдем' в царство Христа, 

Будем' пить з Ним новим. 

4 Радісна буде хвиля та, 

З Тобою всі буцем'. 

Вбрані в силу воскресення, 

Бога величать мем'. 
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СПАСОМ ХВАЛЮСЯ 

Я Спасом своїм хвалюся, 

Що дав Себе на жертву; 

І nробудив мене до царства 

Звіщати ві'іну славу. 

2 Я люблю на осібности 
Мрії зводять, жах nрийде; 

Цар, Сnасит~ль дає надію, 

Сум на радість nерейде. 

З Як коли nроміннє сонця, 

Шлях мій сяєвом заллє, 

FІЖ тут nравдива Книга,' -
Світла мені додає. 

4 В Спасі за біль і страждання, 

Освяченими стаєІ"І'; 

Там вnокій кінця не має, 

Там радощів зазнаем'. 

ІСУС СИЛА МОЯ 

Ісус є сила моя, 

В Нім моя nобіда; 

І моя охорона, 

Оборона від зла. 

ІІРІІСІІІВ: -

Спас єила моя! 

При Нім стою я; 

Він моя розрада вічна; 

Спас сила моя І 
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2 Страшнії филі ревуть, 
Вітер хмари несе, 

Вся сила і правда держуть 

Коло Спаса мене. 

З Спас моя в горю сила, 

Освічує мене; 

f\ правда Його люба, 
Захист она м'ні все. 

ЛІТА МИРА 

зоріє ясно тисячліттє. 

Несу4и радість і мир всім; 

І всІюрі вірні приймуть життє, 

Котрі ждуть на Спаса прийом. 

Пf>ИСІІШ:-

На царство його вже час, 

Векарі Спас визволить нас, 

дасть участь в славі своєй, 

На віки вірні будуть в ній. 

2 І злине ласка на народи, 

(128) 

Як предсказІІв Бог через слуг, 

Що векарі прийде час доброти, 

Визволить людей з нужд, тревог. 

3 Присутний з нами є Син Божий, 
Хотя й сего не бачить світ; 

Векарі царство Своє заложить, 

Зачнесь час милостивих літ. 

4 Зближаєсь кінець нашим горям, 
Бо тисячліття царства час; 
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В протягу сих років покою, 

Царювать будем' 3 Христом враз. 

ПРИЯТЕЛЬ МІЙ 
приятеля в Спасі маю! 

Вірного приятеля, 

І тільки я Його знаю, 
Моєго Спасителя. 

11. сей приятель кров проляв, 
Щоб спас мене від смерти; 

Тепер ВІн мій, а я Його, 
На всегда і на віки. 

2 11.х, добрий є приятель мій! 

Життє за мене дав, 

І в проляtій Його крові 
Честь славу обіцяв. 

Нічо свого не мsю я, 

Усьо Йому віддев я: 
Моє серце, жизнь, силу, все, 

Теnерь Його, не моє. 

З В Спасі маю приятеля! 

Він тихий і тек смирний, 

Мудрий провідник, порадник, 

І оборонець вірний. 

Люблю Його, а Він мене, 
Любов мене з Ним лучить. 

Ні ворог, ні смерть, ні життя, 

Від Него не відлучить. 
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З ВИСОТ НЕБЕСНИХ 

1 3 висот небесних у ночі 
В світ зrрижений, трудний, 

Хор ангелів приніс бальзам, 

Чудовий спів новий: 

.Мир, добраволя між людьми 

Від Вишньоrо Отця!" 

Земля в врочистій тишині 

Почула ті слова. 

2 Поднесь тихесенько вони 
До нас злітають все, -

Небесний хор той тихий спів 

По світу скрізь несе. 

Понад сумні хати, доми 

На крилах мчить слова 

До всіх дітей FІдамових 

Ту добру вість співа. 

З Та ви, що стоrнете в ярмі, 

Живучи з дня на день, 

Годуючи з діл рук своїх 

Світ і самих себе, 

Дивіть - зближаются вже дні 

Братерства та любви; 

Кріпіться путники трудні, 

Надію майте ви. 

СПІВ ДЛЯ СПАСА 

взнесім спів для Спаса, 

В честь Божого Сина; 
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Най лине аж в небеса 

Радісная НОВИНІ!. 

ІІРІІСШВ:-

Христос nрийшов на землю, 

Зачалась зараз зміна; 

Лунає голос вельми 

На честь Божого Сина. 

2 Вже Спас на земли є. 

Прийшов лад завести: 

Купив собі правліннє, 

Щоб сей світ відновити. 

3 Зникне зло зі світа, 

R з ним гріх і смерть: 

Впровадить благі літа, 

Бо Цар влапу бере. 

4 Взнесім спів в честь Спасу, 
Бо царства зоріннє: -

По малій хвилі горя, 

Настане воскресеннє. 

МІЙ СПАСИТЕЛЬ 
заспіваю я о Спасі, 

Про чудну Його любов, 
Як за нас умер на хресті, 

За нас проляв Свою кров. 

ПРИСІІШ:-

Співай, співай про спасеннє, 

Як Христос умер за нас, 

Через хрест дав відкупленнє, 

І в сей сnосіб Він нас спас. 
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2 З гріху двигнув сей світ грішний, 
Хотяй в небі дім Свій мав, 

В безграничній Своїй любві 

За нас життє СвСІє дав. 

З Тисячліттє вже зоріє, 

Спас вже прийшов на світ знов, 

Щоб обнити царюваннє, 

Так як Бог ее предсказав. 

4 Заспіваю я о Спасі, 
Тім найбільшім зпоміж нас, 

Котрий справить воскресеннє, 

Як ПрИЙде ВЛаСТНВЬІЙ Ч8С. 

БЛИЗЬКО ТЕБЕ 
Близько Тебе, СпlІсе мій, 

Буду все стояти, 

Коло життя жерепа, 

Котре вірним дав Ти 

ІІРИСІІШ: -
Радість та, Спасе мій, 

Буде в хресті моїм, 

Доки 11 не знайдуся, 

В відпочинку Твоїм. 

2 Хрест несучи в покорі, 
Любов мя скрушила, 

Рання :sop11 проміннєм, 
Мене освітила. 

З Буду зносив все хрест свій, 

Чувати потреба, 
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Док і не візве Христос, 

Всіх св0їх до неба. 

~о 
ІСУС СПАСОМ (137) 

Ісус Спасом наших душ, 

Він потіха нам в смутку, 

Підчас филь шумячих ту, 

Підчас горя клопоту. 

Хрань мя, О мій Спасе, хрань, 

/\ж заколот промине, 

Ти трима/!, держи мене, 

1\ в кінци домів возьми. 

2 Кромі Тебе одного, 
Нічо тут я не маю, 

Не лиш мене грішного, 
Молю Тебе, благаю. 
На Тебе я надіюсь, 
Подай мені Своїх сил, 
І в годину послідню, 
Вкрий мене покровом крил. 

з Твоя ласка без краю, 
Най омиє мя внутрі, 
Най поплине ручаєм, 
І очистить весь мій гріх. 
Ти є життя жерело, 
Тож упюся Тобою, 
Плини з серця моєго, 

На честь Тобі за любов. 

Sl 
ЧЕСТЬ БОГУ {138) 

Буде Богу честь і слава, 

Всюди де лиш сонце сяе; 

-63-



ПІСНІ ЗОРІННЯ 

Його царство ло всі віки, 
Доки місяць, зорі світять. 

2 Від лівночі до nолудня, 
Христос буде царювати; 

Імя Його мов nахощі, 
Він народам дасть радощі. 

З Всі народи, всі язики, 

Возхвалять Його во віки; 
Він їм сльози ловтирає, 

Від недолі їх вь1бавить. 

4 Христос буде царювати, 
Любов, правда панувати; 

Знеможені спокій знайдуть, 

Вічну радість утримають. 

ТЕРПІВ ЗА НАС 

1 свято F\гнця пасхального, 
Ісус з учнями обходив, 

Сповнив знач'ня буквального, 

Память вечері встановив. 

2 .Чиніть ее ви" - СІ<азав Ісус, 

В памятІ<у смерти моєї; 

І знайте, що я вивів вас 

З злобної - ночі сієї. 

З Прийдім до столу Гос:юда 

І в чистоті серця приймім 

Хліб і вино, місто агнця, 

Заховани будемо в Нім. 
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4 Нехай думка нас поведе 
До Оливного городу; 

І нехай Ісуса - найде 

В мапьбі для людського роду. 

5 Най скаже шепот Кедрону, 
Як Спас за грішний світ страждав; 

Отцю був вірним до скону, 

Щоб спасти нас, болю зазнав. 

РАДІЙТЕ ЛЮДЕ (144) 
радійте люде: Спас прийшов 

Всі святі зниміть глас: 

Прийміть Його в свої серця, 
11: Бо на ее nрийшов час. :11 

2 Радійте людеІ в честь Христа, 
Най сnів ваш залуна, 

Нехай від гір, від піль, лісів 

11: Озвесь гучна луна. :11 

з Най щезне гріх, зникне журба, 

Най терен душ не ткне: 

Нехай блага та новина 

11: Ціле людство здвигне. :11 

4 Най всі народи, всі краї 
Приймуть Христів провід; 

Любовію та правдою 

11: Спас відродить сей світ. :11 

СПАС ВЕДЕ (145) 
спасе, веди ·мене, 

Щоби я не блудив; 
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Провадь мене шляхом життя. 

Щоб я tІа віки жив. 

2 Не єсьм в силі моїй, 
Сповнити закон ТвІй; 

Ти дай м'ні ласки щоб я міг. 

Шляхом Тво\м йти в ній. 

З Вельми зрадів з того, 

Що Спас мене купив, 

Від провин мене увільнив. 

І. з Богом примирив 

4 Моє серце віддам 
Під справжний Твій провід.. 

І з радістю буду уже 

Вступати у Твій слід. 

5 Дай ревности мені. 
Щоб правду всім звіщав, 

F\ Ти за мої труди тут 
До слави мя приняв. 

СВОїМ СЛОВОМ 

своїм Словом Бог незмінним 
Покликать вас ізволив; 

Вас призвавши вівці стада 

Свого пасти вам звелів. 

2 В чині для Христа смирення, 
Най вас Бог преобразить, 

Най дух кротости, терпіння 

Чоло ваше украси1ь. 

З Сповіщайте перед світом 

Жертву славную хреста, 
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Ваша сила і багацтво 

Се покера у Христі. 

4 Дл11 будови церкви Божой, 
Від Христа вам взорець дан, 

Щоб, як 11виться Начальник, 

Виповнен був Божий nл'Ін. 

МІЙ ШЛЯХ 
наЙ СВіТ іде СВОЇМ ШЛЯХОМ, 

Не для мене nуть ся, 

11: Мушу іти Христа слідом, 
Така Божа воля. :11 

2 Роскіш світа не манить мя, 
Все те є марнота, 

11: Господь Ісус роскіш моя, 
В Нім є щастя щедрота. :11 

З Тернистий і тяжкий шлях сей, 

Заести хоче ворог. 

11: Охоронить Спаситель мій, 
І любий Отець Бог. :11 

ЦАРСТВО БОЖЕ 
обвістім світу Царство Боже, 

Най гомін край світа іде, 

Бо Цар правліннє уже бере, 

В царстві Його правда буде. 
ІІРІІСІПН: -

Новонастання час вже настав, 

Віки слави уже прийдіть; 
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В шість тисяч літ гріх світ спустошив;

Христос в тисяч літ направить. 

2 Весь світ знайшовся в росколі драч, 
Бо правді не дає послух; 

l\ж в Царстві Божім зазнают вдач, 

Спас здигне світ з його недуг. 

З Цар неба на сей світ знов зійшов, 

Покликав ·вірного слугу, -
Щоби присутність Цари звістив, 

І Його царства потугу. 

4 Коли світ прийме Царя царів, 

ss 

То злине мир на людський рід; 

Він справжно буде тут володів, 

Тоді щезне по гріху слід. 

НА ТИСЯЧ ЛІТ 
1 Д нуж бо,прітесь прохожане, 

Бо наближаєсь славний час, 

Христос умерши на Голгофті, 

Відкупив всіх від смерти нас. 

ПРИСПШ:-

( 152}:: 

На тисяч літ, царство обійме, 

Обдарить ласкою усіх, 

Настане ранок зі Сиону, 

Пророкований з давних літ. 

2 Голосім всім людям ту радість, 
Нехай почує цілий світ, 

Бо ювилей уже надходить, 

Призначений на тисяч літ. 
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З Приближітесь ви віки слеви, 

Бо час настав, Христос nридшов, 

Ми усі стіймо в nравді сильно, 

Щоби нас вірних Він найшов. 

АЛЛИЛУЯ 

немов гомін шумной филі, 

Най так звучить спільний спів, 

Най лунає що раз далі 

Голос святих nравди слів. 

ВРІІСШВ:

Rллилуя! аллилуя! 

Несесь звуком чудний спів; 

Христос здвигне Своє Царство 

(155) 

Над злим й грішним світом сим. 

2 Вже лунає зоря ясна. 
На світ сходить сонця блеск; 

Спас є Rльфа і Омега, 

Він є давець усіх ласк. 

З Прийми Боже наші дари. 

DO 

Що приносим' п'ред трон Твій, 

Дар серць наших •1истой віри, 

І любови овоч мій. 

ВИТАЙТЕ ЦАРЯ 

день зоріє, день є славний, 

,.Чоловік смутку, трівог", 

Є в побіді увінчаний; 

Його nрославив наш Бог. 

-69-

(157) 



91 

ПІСНІ ЗОРІННЯ 

ІІРИСІІШ: -
Повитайте славно, Спаса усіх нас! 

Повитайте Царя! повитайте враз! 

2 Хвалим Uаря з ангеnами, 
Він нам життє нове дав, 

Щоби з Його вибраними, 
На світ щедрих ласк всім зляв. 

З І так склонім п"ред ним чола, 

В світ несім радісну вість. 

Заким буде дана слава, 

Взнесім nіснь на Його честь. 

БЛАГОСЛОВЕНЬСТВО 

поблагослови нас Спасе, 
На останні життя дні; 

В Тобі маєм життя наше 

У жертві Твоїй крові; 

Не опускай свого стада, 

Бо чорні хмари ідуть -
Схорони аж до останка, 

Де тілько они будуть. 

2 Як відхилиться завіса, -
f\би взяти в небо нас; 

Тоді чисті узрять Спаса,

Взустріч Него вийдуть враз; 

Спасе, прийми нас до слави. 

Перед nрестолом Отця, 

Любов Твою зрозуміти, 

Котрій не буде кінця. 
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БОРЦІ ВІРИ 
гей! Христові борці в! ри, 

Час до бою стати НСІІ'!; 

Не злякаєм'сь злого· с~<ли, 

Ісус нас провадить Сам. 

ПІ'Ш'ШН:-

(164) 

В усю зброю Божу удягнись, 

Возьми в руч духа правди меч: 

LUоломом спасения прикрнйсь, 

Ворог лютий з страху nіде проч. 

2 Не страхає нас тревога. 
Ісус веде нас у бій, -

В бій ідемо в імя Бога, 

Він пабіду дасть нам в ній. 

З Сміло взнесім прапор віри, 

Світло правди несім в світ, 

Бо Христові ми воїни, 

Богом вибраний нарід. 

4 Мале стадо йде за Спасом, 
Бо Він перший в бій пійшов, 

оперся злим покусом, 

Життя, славу одержав. 

ЦАРЮ ВІЧНИЙ 
1 царю вічний і небесний, 

Сонце праведне для всіх, 

В серцях наших Ти явився, 

Повний щастя і утіх; 
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Спільник є: Ти в rорях нашиJІ, 

Прийди і звесели нас, 

Ти _приніс для всіх спасеннє, 

Своїм життєм весь світ спас. 

2 Зійшли на. нас Свого Духа, 
З нас тревогу віддали, 

Щоб ми вірою 1і лгски 

Твого царства осягли. 

Подай Боже Твою nоміч, 

Благодать Твою nодай, 

І Твій Храм на вічні віки, 

Твій народ не оставляй. 

З В нас кінчи твореннє: нове, 
Без лорока нас храни, 

Соверши нас у любові, 

Від незгоди борони. 

Провадь Ти нас від сил в силу, 

Дай помочи в потребі, 

Щоб ми чистим серцем могли, 

Бачити Тебе в небі. 

життє моє 

спасе, все життє моє: 

Я присвячую Тобі; 

Кожна хвиля у життю 

На твою най йде хвалу. 

Руки Ти мої візr.ми, 

Щоб повнили чин любви; 

Ноги скрізь мої nідуть, 

І Твою вість. рознесуть. 
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2 Голос мій візьми, щоб він 
Лиш Тобі сnівав свій гимн; 

З уст моїх nолине вість, 

Про спасення оnовість. 

Мої хвилі й всі дні 

На спасеннє діло дам; 

Розум свій я з'ужию 

На борбу зі злобою. 

З Волі nрикажи моїй, 

Щоб nовнила закон Твій; 

Радість в серцю є моїм, 

Як Христос гостює в нім, 

Найдороший скарб, любов 

Віддаю и у Твій схов; 

І благаю, Спасе мій 

Най усей я буду Твій. 

ТЕРПЕЛИВІСТЬ 
угода з Богом каже нам, 

tl терпінню нести труд; 
Бо nриклад сего дав Спас сам, 

11: Терпів з любви за люд. :11 

2 При жертві нашій стіймо все, 
Вступай мо в Спаса слід: 

Надію й рІІдість принесе; 

11: Хоч нами гордить світ. :11 

З Терпіннє нас освячує 

Злучає вірних в звязь; 

До боІQ заохочує, 

Іі: FІж віднесе!'1 звитязь. :11 
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4 В Господі нашім життє есть, 
Він є надія всім; 

Занесім людям правди вість, 

11: СпасеннЕ; знайдуть в Нім. :11 

5 За терпеливість вірних слуг, 
За труди їх знемог; 

За ревність і святий послух, 

11: Вінець слави дасть Бог. :11 

ПОРАНОК ВОСКРЕСЕННЯ 
многі сплять лиш не на всегда, 

Ясність сонця освітить, 

Як настануть дні Господа, 

В Тисячліттю ожиють. 

Гроби тоді ся відчинять, 

Мертві встануть з смерти сну, 

честь свому Спасу зложать, 

Будут вірно служить Й"му. 

JJPIICIIIB: -

Вже поранок Воскресення, 

Не далеко від нас є; 

Вже кінчиться горюваннє, 

Цар зачав панованнє. 

2 Вже прийшла ся хвиля в повні, 

І побачим любих нам, 

Через жертву хреста й крові. 

Христос збудить з гробу сам. 

R коли Ц!!р нас закличе, 
Тіло иньше Бог дасть нам, 
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Обіцяне Церкві висше, 

На поземі де є сам. 

ПРИСУТНИЙ ЦАР (171) 
очима віри бачим', ЩО присутний Спас вже 

ЗНОВ, 

Зійшов, щоб над грішним і злим світом гнів. 

Божий виляв, 

Ми бачим, що Єrови день вже ціnий світ 

обняв, Бо Спас вдруге прийшов. 

ІІРІІСІІШ: -
Слава Спасу! f\ллилуя І 

Він прийшов взятИ царство Своє. 
Слава Спасу І f\ллилуя! 

Присутний Цар вже є. 

2 Ми бачим' як Спас вже зачав над світом 
Божий суд, 

Зібрав народи і показав, що вже не є Його
люд, 

І каже.людям, що 1і царства світа прочь 

nідуть, Бо Спас як Цар прийшов. 

З .. Часи поган" сповнилися й царства дійшлw 

кінця, 

Бо Ісус купив собі сі царства і царський 

вінець; 

Він справжно буде царювать, злому прийде 

кінець; 

Вірним життя вінець. 

4 Вже голос семої труби звіс1ить свободу всім, 
ІОвилейний рік настав, то світу всьому обвістім, 
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Що Бог дав спасеннє для світа в Сині Своїм, 

Бо Він є Цар царів. 

БІЛЬШЕ ЛЮБВИ 

Більше любви н'Тобі, 

Спас мій к'Тобі! 

Слухай мої мольби, 

Що шлю к'fобі. 

Ось в чім мої мольби, 

Дай м'ні любви к'Тобі, 

Більше любви, к'Тобі любви. 

2 Всі земні радощі. 
Я умертвив, 

Шукаю для душі, 

Небесних сил. 

Мої н'Тобі мольби, 

Дай м'ні к'Тобі любви 

Живой любви, к'Тобі любви. 

З Як прійдуть дні лихі, 

Болість, біда, 

Втіха будуть мені, 

Твої слова. 

Ось, як звучать вони: 

Більше любви к'Тобі, 

Більше любви, більше любви. 

4 Коnи послідний час, 
Прийде вже мій: 

Співати-ме мій глас, 

Сей спів чудний 
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Близше к'Тобі мій Спас. 

Близше в послідний час, 

Більше любви, більше любви. 

УПОВАЙ НА СПАСА 

коли в серцю знайдесь сум, 

До Спаса сnіши, 

Він усуне з серця глум; 

Він дасть помочи. 

Від гріха ти відвернись, 

Перед Богом впокорись, 

Щиро з серця помолись, 

На Спаса вповай. 

2 Щоб все в серцю покІй був, 
В Біблію вглядай 

Щобись Спаса не забув, 

Його в серцю май. 
Він о нас має печаль, 

З серци твого здійме жаль, 

Ти характер свій скриёталь: 
На Него вповай. 

З Все за Спасом іди в слід, 

То зазнаєшь ласк; 

І забудеш грішний світ, 

Бог дасть сонця блеск. 

Христос за нас жнттє дав, 

Кров проливши, ще й страждав; 

Здобув в Бога життя прав, 

Небо 11ам відкрив. 
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ХРИСТОС СКЕЛЯ 
моя надія у Христі, 

В Його крові честноті; 
Вся людська сила марнота, 

Я лншь надіюсь на Христа. 

ПРИ(!ПШ:-

Христос є скелею людства, 

(178) 

11: Всей инший грунт-трясовина. :11 

2 Коли в хуртовину життя, 
Мене заводить злоби тьма, 

Як зірка провідна, Христос 

Зявляється у той хаос. 

З Його посвята, Його крок 
На людськім морю мій остров; 

Коли кругом в життю все рвесь, 

Моя надія в Христі єсть. 

4 Яких нас Спас тоді знайде, 
Колн в останне в світ прийде? 

Моя одежда - чеснота, 

101 
В ній я стану перед Христа. 

ПОДЯКА СПАСУ 
віддаймо Спасу дяку, 

За ласку дану нам, 
За щедру Його руку, 
Що веде Він нас Сам. 

Спас наш проляв кров Свою, 
Вибавив з смерти нас, 

Окрив Він нас любовю, 

Дасть ласку по всяк час. 
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2 Піснь на честь Спасу взнесім, 
!"!'ред престол Його ніг; 

По нагороду спішім, 

f\ж скінчиться наш біг. 

Сла11імо все Ісуса, 

Бо Він є всіх Спасом; 

Лиш ділить нас завіса, 

Знайтись з Ним разом. 

З Най спів наш в небо лине 

До Сина і Отця; 

Терпіннє святих згине, 

Жий в вірі до кінця. 

Бо на небесній горі, 

Де є щастє життя; 

Злучім голоси в хорі 

В співі на честь Христа. 

102 
ІСУС КУПИВ 

хоть чоловік упав в гріх, 

Ісус його купив, 

З гріху зверне людській біг; 

В Нім Бог гріхи простив. 

lll'IICIIIH: -
Ісус світ купив. 

Терпів на хрес1і 

І від провин нас звільнив; 

Вчинить з грішних свиті. 

2 Славу в небі полишив, 
Зійшов на землю ту, 

Так як Бог велів, сповнив, 

Дав ціну викупу. 
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З Принесім жертву Йому, 
Зложім у Його ніг; 

Служім Отцю нашому, 

F\ж скінчиться наш біг. 

4 Не страхаємось гробу, 
Сповняєсь Божий Плян; 

Вскорі скінчимо пробу, 

Бог дасть безсмертний стан. 

БЛИЗШЕ К'ТОБІ 

1 5лизше мій Бог к'Тобі, 
Близше к'Тобі! 

Хочби на хрест прийшлось, 

Пійти мені; 

Вся піснь моя буде, 

Близше мій Бог к'Тобі! 

Близше к'Тобі мій Бог! 

Близше к'Тобі! 

2 Хоч я мов путник той, 
В ніч темную, 

Тьма окружає мя, 

На світі тІм. 

Співати-му Йому, 
У серцю мойому: 

Близше к'Тобі мій Бог! 

Близше к'Тобі! 

З Вже світить правда та, 

Як сонця блеск 

Ти світло м'нІ даєш, 

Дар Твоїх ласк, 
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flбись підніс мене, 

Найблище до Себе, 

Близше к'Тобі мій Бог! 

Близше к'Тобі! 

4 Бажаю я взнестись. 

104 

Як найвисше, 

До Тебе, Боже мій, 

Будь найблизше: 

Від нині кождий день, 

Близше мій Бог к'Тобі! 

Близше к'Тобі мій Бог! 

Близше к'Тобі! 

ГОСПОДЬ ВОЗЬМЕ НАС (194) 
1 В небесну пристань Ісус зебере нас, 

Де жде вірних слава, честь по всякий час, 

З любви Своєї до нас, радість дась нам 

J на престол возьме нас, як сказав Сам. 

IIPII{'JIIH: -

Най слава Спасу йде, 

Най знайде в всіх привіт; 

На царство Його жде 
Вже цілий світ. 

2 Спас за нас життє віддав й за цілий світ, 
Витерпівши за нас страсть й за грішний рід. 

Най з наших сердець за те полине спів, 

За ласки, що Бог нам дав з книг Своїх слів. 

3 Перец Всевишним світа ти впокорись, 
На жертву Христа вповай, вір і молись. 
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Спас обіцяв, що нам дасть славу і честь, 

Возьме на пр.естіл вірних там де Сам єсть. 

<t Господь заведе на світ царство Своє, 
f\ плач, гріх і смерть на все Він усуне; 

Ісус буде Uap землі НІ! тисяч літ, 

Тоді земля зацвіте, як райський цвіт. 

105 ДУМКИ ПРО СПАСА 

1 думки про Тебе, Спасе мій 
Впоній мені дают, 

f\ скількиж більш щасливі ті, 

Що вже в Тобі жиють .. 

2 Чи є у світі звук таний, 
Чи память пригада, 

Щоб був солодкий над імя 

Сnасителя Христа. 

З Надія Ти nригнобленим, 

Підмога для слабих; 

Підводиш тих, що хиляться, 

І тих, що впали в гріх. 

4 Ті, що Хриtта в життю знайшлк 

Щасливі без нінця; 

Вони лиш знають, що значит~:> 

Його любов свята. 

5 В Тобі усnішно йдем в nеред, 
Ти нам взірець в життю; 

Тепер і на вікі віків 

Ми елавім міuь Твою. 
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106 ДИВНИЙ ДЕНЬ 
1 Q дивний день, О чудньІЙ час, 

Коли Спаситель в первий раз 

В серцю моїм мешкати ствв. 

І вічний мир мені подав. 

ІІІ>ИСІІІН: -

Дивний день, щаслив день, 

Коли Христос гріхи простив, 

Блажен той час, блажен той час, 

Коли мене Христос сам спас. 

Д<івний день, щаслив день, 

Коли Христос гріхи nростив. 

2 О дивний ден~ коли Христос 
Мене найшоа в долині сльоз, 

Він мій тепер і я Його, 
І не боюсь я нічого. 

3 О д<1вний день, коли nростер 
Мені Він руку, я nрозрів, 

Коли Христа увидів зір, 

І Він любовю мя огрів. 

4 О дивний день, коли душа, 
В Спасители жить почала; 

Йому люблячому мене, 
Най буде честь во віки все. 

5 Блажен союз, в котрім і я, 

(203) 

З Христом жить став раз на всегда • 
.Він всі гріхи мої nростив, 

У Своїй крові мя обмив. 
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ЩАСЛИВІ МИ 
які ми щасливі. 

Що годимось в Христі; 

Скоро ми засядем' на троні, 

Н Його щаснім ц11рстві 
Де муть все радощі. 

Се все є Божа ласка в Христі. 

ПРІІСПШ:

Як ми шасливі, · 
Що годимось в Христі; 

Щасливі, щасливі є ми. 

2 Днесь ми в Нім з'єднані, 

На сій ще стороні 

Йордану, що лежить помеже ... 
Його ласка є радість, 
f\ слава - ее вічність; 

Ми тут прославляємо Тебе. 

З Памятаєм' слова, 

Нашого Господа, 

Що пішов приготовить місця 

"Я прийду того дня, 

І возьму там де Я, 

ЩQб зобачили Отця лице." 

4 Ось, наш Цар із небес, 

Що давно вже воскрес, 

Кличе: щоби ввійти до слави~ 

Де побачим' Його, 
Й Єгову - вічного, 

Се причудність Його любови. 

-84-

206} 



ТИСЯЧЛІТТЯ 

10~ ДАЙ ЛАСКИ 
1 глянь на нас Спасе, ласки дай, 

Любовю Своєю огрій; 

Духа Своєго на нас злій, 

Звільни з марних життєвих мрій. 

2 Най в праці Твоїй весь наш час, 
На хвалу Твою наші дні, 

Бо слава в Тобі жде всіх нас, 

На віки з Спасом будем' в ній. 

З Ти знаєшь думки наших серць, 

Чи в дійсности люблять Тебе? 

Ти вірним даш вінець життя, 

Що в жертву зложили себе. 

4 Щоби та хвиля вже прийшла, 
f\ мн знайшлися у Христа; 
Усунесь з наших серць туга, 

Бо з Христом злучиться церква. 

100 ТІЄї НОЧІ 

(208) 

(208) 

1 тієї ночі, як наш Спас, 
Мав бути забраний на страсть. 

Він хліб взяв поблагословив, 

Переломив, дав і сказав: 

2 .возьміть і їжте, що даю. 

Сим ваші серця насичу; 

Бо хліб отсей - тіло Моє 

За вас і многих ломлене. • 
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З Як повечеряв, чашу взяв, 

Отцеві подяку віддав. 

Відтак подав ученикам: 

.за вас - сказав - життє віддам: 

4 .ее чаша у Моїй крові, 
Новий Завіт дам світу в ній, 

За вас Своє життє даю, 

Й за грішних проллю кров Свою·." 

5 "Чиніть ее все на сnомин Мій, 
Зміцняйте тим дух кволий свій; 

Згадуйте все про смерть Мою, 

Докіль - у славу вас возьму. 

ЛИШ ТЕБЕ 

спасе мій, Тебе бажаю, 

Кого-ж кромі Тебе нам? 

Ти нас любовю огрієш, 

І ведеш до Бога Сам. 

nІ•ш·пш:-

Лиш Тебе, лиш Теб~ 

Любий Спасе, лиш Тебе. 

2 Я маю радість велику, 
Коли Тебе зву моїм, 

Ти мені даєш поруку, 

Статис11 членом Твоїм. 

З Моє серце Тя бажає, 

Над усіх Ти мені сам; 

У горю мене скріпляєш, 

Тобі життє в жертві дам. 
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4 Тебе хочу Спасе любий, 
Свою кров за нас проляв, 

Нею Ти мене очистив, 

І з Богом мене з'єднав. 

ЩАСЛИВИЙ ЧАС 
час зачався нам щасливий, 

Благий і радісний час. 

Спас присутний, справедливий, 

Прийшов в небо взяти нас. 

Вже минають ночи тіни, 

Тисячліття сходить блеск, 

Церква дійде тіла зміни. 

І з небесних возьме ласк. 

2 Що за щастє для всіх людей, 
Спас відкупив людський рід, 

І у Своїй присутности 

Каже йти у Свій слід. 

Векарі взнає вся вселенна, 

В правді зачне добре жить, 

Божа тайна буде явна, 

І всіх людий освітить. 

З Усі люде відкуплені; 

Вже на Боже царство час, 

Церква буде прославлена, 

Христос в небо возьме нас. 

Життє в славі там получим', 

Не зазнаєм' більш тревог, 

Під покровом всемогучим 

Вірних попровадить Бог. 
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ЩАСЛИВИЙ СИОН 
1 радісна хвиля Сиону, 

Бо присутний Спас вже знов, 

Щоб знищити власть Сатанну, 

11 Сион до неба взяв. 
Ранок всходитu, ранок всходить, 

Спас владу Свою зачав. 

2 Вже минає ночі труду, 
На світ промінь сонця бє, 

Прийшов кінець всьому блуду. 

Спас беое царство Своє. 

О Ісусе! О Ісусе! 
Сион власть Твою узнав. 

З Сион буде прославлений. 

В радість і в nокій ввійде; 

В життє вічне увінчаний 

Е:сли вірним Й'му буде. 
Вічна радість нас чекає, 

Як царство Боже прийде. 

СЛАВНИЙ ЦАРЮ 
славний Царю, Спасе наш 

Від нещастя храни нас

Віц спокуси, від журби, 

Від упадку, від згуби. 

Милостивий Спасе наш, 

Славний Царю, храни нас. 

2 Морські филі, хоч буйні, -
Скоро вчують голос Твій, 
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Зараз втихнуть, мов дитsr, 

Що у неньки при грудях; 

Всемогучий Боже наш, 

Від незгоди храни нас. 

З Як скінчиться сей вік злий, 

І ввійдемо в світ новий, 

Зволь нам в царсrві Твоїм жить. 

І на віки прославить 

Імя Твоє, Царю наш, -
Любий Спасе, храни нас. 

СЛАВИМО ТЕБЕ 

Q Спасе! Любий Спасе, 
Ти милий усім нам; 

О Спасе сили й ласки, 

Над усіх Ти є нам. 

ІІРИСПШ:-

Ми Тебе Спасе славим, 

Співає кождий з нас, 

Бо Ти є Царем світа, 

Й царству Твоєму час. 

2 Ти вивів нам спасеннє, 
Чудно зділав його, 

Явив Свою любов нам, 

З глубин серця Свого. 

З Бо сила й ласка Отц11, 

В повноті в Тобі є, 

У Тебе життє вічне, 

Котре всіх вірних жде. 
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4 f\x, дай нам то сповненнє, 
В небесах пісні тій, 

в славі несмертельній, 

В любві вічній Твоїй. 

ЧЕРЕЗ СТРАСТЬ 
через страсть, через терпіннє, 

Через смерть Ісус спас світ; 

Бо Він Цар всего творіння 

Власть зачав на тисяч літ. 

nРиеnш:-

Через хрест і Свою кров, 

Спасе, зближи хвилю щасть; 

Ти від смерти нl!с вибавив 

Через Свою кров і страсть. 

2 Днесь даємо себе в жертву, 
В службі Твоїй біжім ми, 

Ти скрілляй нам віру нашу, 
За синів Своїх прийми. 

З Держи у любові Своїй, 

Служачих лише Тобі; 

Хороні нас від покуси, 

До мети дай добічи. 

4 Як перейдемо завісу, 
Віримо, що примеш нас; 

За стражданнє сего часу, 

Вірним вінець подасть Спас. 

ГЛЯДІТЬ ЖЕНИХ 
нас лямпи вбрані світять, 

Спасу на зустріч йдем, 
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Готові скоро ввійдуть 

На весілля з f\гнцем. 

Серць наших вірне биттє, 

Уст наших ревний спів, 

Се світло блеском вже світить. 

Котре Він нам лишив. 

ІІРПСШВ:-

Глядіть! rшщіть, жених є, 

На зустріч всі Йому! 
Которих лямпи світять, 

І одіж біла тут. 

2 Вчувши нрик о nівночі, -
Ідіть Жених вже є! 

Ми вставши йдемо скоро, 

Спішім на весіллє. 

Се світло ясно світить, 

Ми бачим' Його там, 
Готових радо Він возьме, 

З Нім в радість ми ввійдем • 

. З Весільна радість нас жде, 
В небесних дворах там, 

Коли там Спас нас стріне,· 

Буде радість всім нам. 

Тоді засядем' враз з Ним, 

На престол в Царстві тім 

Вінець життя Він дасть всім нам, 

За всьо Бога славім. 

жниво {232) 
присутний Спас днесь уже з нами є, 

Прийшов спасти світ, дать людям знаннє, 
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Хто зрозуміє правду Божих слів, 

Сей взнесе для Спаса похвальний спів. 

JIPII(:ПJ В: -
Вже настав Спаса день, славний час, 

Коли Він до Себе покличе нас; 

Тож вийдім женці на жниво враз, 

Обвістім, що царства настав час. 

2 Хоч по жниві днесь, зберім колос ввесь; 
Спас перед престол Свій скличе всіх нас, 

за працю, труд, славу Свою дасть, 

Бо умер за ввесь світ, страждавши раз. 

З Як лиш вірні всі приймуть Божий стан, 

На світ злине мир як пахучий ладан; 

Світ зміниться знов на щасливий край, 

І зацвите так, як був перше рай. 

IIS 
ДЕ·Ж ТІ ЖЕНЦІ (232) 

1 гей, де-ж ті женці, щоб снопи добра 

Зібрали з ланів переступств, гріха? 

Із правди серпами до праці йдіть, 

Невпинно до краю лани зіжніть. 

ПРИ(:JІШ:-

Мало женців! - хто-ж з нами враз 

Поділить ту славу, що жде на нас? 

Хто нам поміч дасть зібрати з піль 

Добра снопи, звязати кукіль? 

2 По нетрах ви йдіть і шукайте всіх; 
Пшениця там є, хоч бурян заміг; 
Ідіть по шляхах, по ярах ідіть, 

Нікого не киньте, усіх зберіть. 
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3 Лани побілілі з кінця внінець; 

Світ прагне вже жнив, де-ж бо є той жнець'{ 

Великі жнива, лиш брак женців, 

Багато дозрілих є колосів. 

4 Беріться ян слід до діла того, 
Зберіть зріле зерно все до одного; 

Всі жнімо, всі жнімо аж по кінець! 

Спас за обжинки дасть вірним вінець. 

IID СЛАВІМ ЦдРЯ 

сл~вім з серця Царя нvебес, 
Иому своє життє даи, 

Відкуплена, вилічена, 

Ти вічно Йому співай; 
Rллилуя, аллилуя. 

Ти вічно Йому співай. 

2 елавім Його за всі ласки, 

(235) 

Що Він отцям нашим дав, 

Хвалім Його, Він той самий, 
Спішим, щоб нам ласки зляв. 

Rллилуя, аллилуя, 

Сnішім, щоб нам ласни зляв. 

З По Отцівсьни нас пробує, 

Нашу неміч Він знає, 

В Своїй ласці нас тримає, 

в:царство Своє нас веде. 

Rллилуя, аллилуя 

В царство Своє нас веде. 
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120 
СВІТЛО ПРАВДИ 

най наш слух отвертий буде 

На глас Книги Божих слів: 

Твій Дух з нами най повсюди 

11: Все вІд злого нас відвів. :11 

2 Ясна Правда в слові Божім, 
Она розганяє тьму, 

Світлом она всім прохожим -
11: Єсли вірять все Йому. :1/ 

З В Божій Правді всегда будьмо 

І най правда буде в нас: 

Свідчим о ній все прилюдно, 

11: Она освітить всіх мас. :11 

4 Спасителю все нас веди. 
Ти Пастир покірних душ; 

В слові Своїм нас утверди 

І І: Збережи нас а ід спокус. :11 

5 Слава Богу всегда буде. 
Як СПОВНИТЬС!І Його ПЛЯН, 

Тоді увидять всі люде 

121 
11: Яким грішним був їх стан. :11 

БОЖА ЛАСКА 
Боже, Ти над світом ласку 

Розливаєш, як дощі, -
Най же хоч одна краплина 

З того припаде й мені. 

Не покинь мене, мій Творче, 

Ласки Твої не уйми, 
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Як Свою дитину, Отче, 

Ти до Себе пригорни. 

2 Не покинь мене, мій Боже, 
f\ любити вчи мене, 

Як чинити все, що гоже, 

Як направити себе. 

Боже, я Тебе nрохаю, 

В доброті Твоїй благій, 

Дай мені Христа nізнати 

У Його любві святій. 

З Довго я в гріхах валявся, 

Довго провиняв Тебе, 

Та тепер я сnамятався 

Ти nрости - веди мене! 

Серце Боже чисте, стале; 

Кров Христова за-для всіх; 

Бог у ласці безконечній, 

Він прощає людям гріх. 

ЛЮБИЙ СПАСЕ 
спасе любий, Ти мя збавив, 

Твій, і тільки Твій я є, 

Ти надію м'ні зіставив, 

Що Бог лучше дасть життє. 

ІІРІІСІІШ: -
Слава, слава Ісусови, 

Слава Спасу, слава чее1ь, 

Слава Сгасу і Цареви, 

Бо Він нове життє дасть. 

2 Моє серце все- блудило, 

Розум мій блуд тільки знав, 
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Мене світло освітило, 

Дух Тній правду в серце вляв. 

З Посвячуюсь в Твоїй службі, 

Бо як люба служба та, 

В н1и заскарблю життє собі, 

Се скарб вічний, скарб. життя. 

4 Зближаєсь вже вік золотий, 
В котрім згинуть гріх і зло; 

Згине, щезне сей світ смутний, 

Бо прийшло Царство Його. 

5 Слава Спасу за прощеннє, 
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Що з гріха мене купив, 

Слава Йому за спасеннє 
З Богом мене примирив. 

ЖНИВО ГОСПОДА 
на жниво Своє кличе нас Спас, 

Поспушні будьмо на Його глас: 
В жниві заняті все бути нам, 

Зібрати каміннє - в: Божий храм. 

11: Вже час настав на жниво. :11 

ІІРІІСІІШ: -

Обіжнім ниву зберім колос весь, 

(245) 

Бо на Царство Боже час настав днесь. 

Правда як серп жне всю ниву світ. 

Збирає пшеницю, кукіль геть палить. 

2 На жниво Своє кличе Спас нас, 
Дожніть останне, поки ще час, 
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Нагороду дасть Бог тнм, що жнуть, 

Й на престол з Ісусом всі всядуть. 
ІІ: f\x! Як любо буде там! :ІІ 

З Жнім поки день ще, зблнжаєс~о ніч, 

Бог з вірними робить переліч; 

Над світом зависнув Божий rнів, 

Він з'оре серця на прнйшлнй сів. 

ІІ: По тім Бог царство введе. :11 

124: 
СКАЛО ВіКІВ 

ск"!ло віків. Тн мені, 

Захист незаслуженнй; 

Нехай Твоя кров, водІІ. 

З Твого боку, що плнла, 

Очистить мя нз гріхів, 

Із вннн й пороків. 

2 Не в с'нлі ее є моїй 

Сповнить точно закон Твій, 

f\ні ревність, ні діла, 

f\ні сльози, ні туга, 

За гріх не надоложуть, 

Тн мій Спас, Тн моя путь. 

З Ніщо сам я не можу, 

Ліш під покров Твій біжу; 

Нагий я - Тн одягни 

Мене й поблагослови: 

Жадний до жерела йду, 

Дай м'ні ласку потрібну. 
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ДО ІСУСА 
всегда до Ісуса 

Горнуся в хвилі злій, 

Як приходить покуса, 

Й гризот душі моїй. 
До Него я все спішу, 

Він потіха моя; 

Чи в радостях, чи в смутку, 

Він скріпляє мене. · 
JI РІІСІІШ: -

Любов Його Святая 
Обійме цілий світ; 

R крови Його кропля 
Обмила грішний рід. 

2 Твоя любов святая, 
Котру вказав Ти нам, 

Узявши її від Отця, 

Котрий любовю Сам. 

Отець так полюбив світ, 

Післав Він Сина ту, 

Щоб відкупив грішний рід, 

Й підніс їх з упадку. 

РАДІСНИЙ ДЕНЬ 
радісний день новини звук, 

Вже сходить сонця блеск, 

11: Спасення знак лучі дають. 
Вістять нам Спаса ласк. :11 

2 Спавняється пророчий час, 
Вже никне старий світ, 
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ІІ: Присутний Цар посеред нас, 

В уряді тисяч літ. :11 

З f\x, радісна є хвиля та, 

Цар з неба зійшов знов, 

11: Уряд дасть Своєго Царства, 
Як Сам ее предсказав. :11 

4 Що за щасливий жде нас час, 
Закличе Спаса глас, 

11: Церкві надія дана єсть, 
В царстві Його участь. :11 

5 Обвістім світу чудну вість, 
Сповняєсь Божий Плян, 

12'2 

11: Віддаймо Спасу славу, честь, 
Що дав спасеннє нам. :11 

ІСУСЕ, РАДОСТЕ СЕРДЕЦЬ (256) 
Ісусе! Радосте сердець! 

Ж~о~ття і світло Ти душі; 

В сім світі щастя не знайдеш, 

Воно лишень в однім Тобі. 

2 Правда Твоя все та сама; 
В Тобі спасеннє ті знайдуть. 

Що в щирій вірі та любві 

До Бога в молитвах прийдуть. 

3 Ти Хліб життя, подай нам днесь, 
Ціле життя ним нас живи, 

З любви святої жерела 

Духови спрагу загаси. 
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4 До Тебе наш злітає дух 
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Усе, чи в щастю, чи в журбі; 

Благаємо, будь біля нас, -
Потіш, зміцни нас в боротьбі. 

ПАСТИР НАШ 

Як пастир, провадь нас Христе! 

Догляд Твій потрібний нам;. 

На пасовищах зелених 

Нас не дай на жир вовкам. -
11: Христе Спасе! Христе Спасе! 

Ти вкупив нас, - ми Твої. :11 

2 Ми Твої! Ти пригорни нас, 
Провід нам давай в життю, 

ВІд гріха, від зла, блукання, 

Кожду nрипильнуй Еівцю. 

(257) 

:11 Христе Спасе! Христе Спасе! 

Ти здобув нас, - ми Твої. :11 

З Вчи нас вчасно, щоб спужити, 

Вдовольняти все Тебе, 

Щоб усіх людей любити. 
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Понад всеж Отця й Тебе. 

:11 Христе Спасе: Христе Спасе: 
Ти нас любиш, - люби все. :11 

ПРИЙМИ МЕНЕ 
Спас Своє життє дав, 

Щоб спасти мя. 

Щоб в Нім 111 життє мав, 

В тім Царстві - дня. 

-100-

(259) 



ТИСЯЧЛІТТЯ 

Тому йду у Твій слід, 

Лишаю марний світ, 

Р8д знести всякий труд. 

І славить Тя. 

2 О Cnace, мя учи, 
Ласки дай м'ні, 

Щоб знести труд мопи. 

Хоч хрест п~жкий 

Ясність Сnас•нел11, 

Він світло сnасення, 

Дар Твоєго Царства, 

Веселить мя. 

З Як ніч огорне М!І. 

І горя час. 

Най nотуга Тво?і, 

Хоромить нІ'і<". 

Бо є в силі Твоій} 

ПоруЧа-юсь Toui, 
Спаси м~не 

4 Всьо. шо лиш м~к·! даr-1. 

В жертвІ Сnзсу :siдд~r-z. 
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ЗІШЛИ НАМ СВІТЛО 

зішли нам світло Спасе наш, 

Правду Свою відкрий; 

Провадь нас словом по всяк час, 

І Духа на нас злій. 

Віддаймо Богу славу й честь, 

Бо Він любови гідний есть. 

ІІРІІСПШ:-

Світлом є Спас, 

Прийшов, щоб спасти нас. 

2 Дай світло правди Спасе наш. 
Розвій темноти блуд; 

На царство Твоє настав ча~ 

Щоб спасти грішний люд. 

В бою віри стіймо ревно, 

R. побіду Бог дасть певну. 

З Зішли нам правду Спасе наш, 

Світлом .,Божий R.гнецьм; 

На злуку народів вже час, 

Злому прийде кінець. 

Най зійде досвітна зоря, 

І обвістить світу Царя. 

4 Дай світло правди, Спасе наш: 
Вже час, щоб знав Тя світ; 

На царство Твоє настав час, 

По грісі зникне слід. 

Настане свята дорога 

І поведе світ до Бога. 
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ЧИ ЗІЙДЕМСЯ? 
1 Ч н зійдемось за заві сов, -

Котра нас ту ще ділить? 

Чи стрінемось з вінцем слави, 

Чи знов разом будем' жить? 

Разом ми зійдемось 

У нашого Отця небес; 

Поза смертю мн зберемось 

Там, де Спас чекає нас. 

2 Зараз по великім горю, 
Цар об'явить Свою власть; 

Зійде вічна красна ясність, 

Де Він життє усім дасть. 

Зійдемось, зберемось -
Зійдемось поза снм горем, 

Зійдемось в небесній славі, 

Де всім радість буде там. 

З f\x! Єрусалиме новий! 
f\x, небесний престол твій, 

Як город той засияє, 

Як днямент дорогий. 

Зійдемось, зберемось, 

У краснім городі Твоїм, 

Так, мн там зійдемось на все, 

В Єрусалимі новім. 

4 Узримо там любих наших, 
Як устануть филі 1і -

Тогди вже уступить Uарю 

Гріх і смерть і всяке зло. 
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Зійдемось, зберемось, 

Єрусалиме у тобі; 

В тобі є вже наш Цар слави, 

І Він возьме нас к'Собі. 

ПРЕЧУ ДНІ СЛОВА 

заспівайте ще раз мені, 
Краеві слова життя; 

Хочу більш їх красу пізнать, 

Чудні слова життя! 

Ти красо без міри, 

Научи мя віри; 

11: Красні слова! Чудні слова! 
Любі слова життя! :11 

2 Прославлений Ісус нам шле 
Красні слова життя! 

Слухай брате! Він кличе тя, 

Любі слова життя! 

Нам всім даром дані, 

І з неба зіслані 

1/: Красні слова! Чудні слова! 
Любі слова життя! :11 

З Хвали клич в даль несе що дня. 

Красні слова життя! 

Мир голосять всім народам, 

Любі слова Христа. 

Всегда елавіть Пана, 

Біблія нам данг, 

11: Красні слова І Чудні слова! 
Любі слова життя! :11 
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ВІРЮ ЙОМУ 
В Спасі лише мій nокров, 

Бо Він мені правду дав; 

Кров Свою nроляв за мя, 

Най святиться Його lмя. 

ІІРІІСІІІВ: -

(263) 

Вірю, що Спас мя куnив, 

Вірю, що час вже nрийшов; 

Вірю так. як казав Бог 

В слові Своїм через слуг. 

2 На Твій глас даю мій слух, 
Най рядить мнов Спаса дух; 

Мою віру все скріплий, 

Всегда мя в опіці май. 

З Перец трон І?севишнього, 

Шлю мольби життя мого, 

У nокорі зло знесу; 

Спаса за взірець беру. 

4 Всегда вірю я Йому. 

ІЗLІ 

Тому зношу наругу. 

Я все вірю, що Спас мій. 

Увінчає мя в славі. 

ЖЕРЕЛО ВТІХИ 
спас мені жерело втіхи, 

Серце Ти напій моє; 

Дай в уста мені ту nісню, 

Що славить lмя Твоє. 
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Вчи мене тієї пісні, 

Що дух святістю сповня, 

До небес, між чисті зорі 

Від землі його звільня. 

2 Вже я в темряві не блуджу, 
Бо Ти шлях мій освітив; 

Чую серцем, що провини 

Ти мені всі відпустив. 

Я був як вівця заблудла, 

Та мене Христос шукав; 

Щоб мене спасти, життя Він 

На хресті Своє віддав. 

З Як Твоя любов велика, 

}Каден розум не збагне! 

Щира Тобі дяка Спасе, 

Що з гріху Ти спас мене. 

Не пусти мене, мій Cnace, 
Відійти від Тебе знов, 

Най моє привSІже серце 

До Тебе, Твоя любов. 

ВПЕРЕД ЗА ХРИСТОМ 
1 вперед, вnеред за Хрисrом, 

Ви Христа воїни; 

Піднесіть nрапор Його. 
Най гріх і зло зrнне. 

З побіди та в побіду, 

Він воїнів веде, 

f\ж всю злобу поборе 

Й Царство Своє введе. 
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2 Вперед, вперед за Христом. 
Маючи в руці меч, -

Вперед ідіть на пробій, 

Зло усе nіде проч. 

Служить Йому ви вірні, 
В борбі проти зла тьми, 

Бодрітесь в небезІJеці, 

Не кидайте війни. 

З Вперед, вперед за Христом. 
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Ідить в Його силі, 
Ваша рука не вмліє, 

У тяженькій хвилі. 

Вдягніть Христову зброю, 

Чуйте та молітесь, 

Тоді ви в лютім бою, 

Нічого не бійтесь. 

4 Вперед, вперед за Христом. 
Борба скоро мине, 

Ще днесь гомін боєвий, 

Завтра піснь загуде. 

Хто зло тутки поборе, 

Вінець життя прийме, 

Із Господом в Сионі, 

Царствовати буде. 

ОТЧЕ МІЙ 
отче мій, Ти сонце душі! 

Де Ти єси нема ночі. 

Не дай, щоб мя туман земний 

Закрив Тебе перед очей. 
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2 Зі мною, Боже, будь щодня! 
Без Тебе тут нема життя; 

Зі мною будь що ночі Ти, 

З Тобою дай звідсіль пійти. 

З Яr< хтоб з дітей Твоїх зблудив 

І словом Твої погордив, 

Зачни в ту мить діло Твоє: 

З багна гріхів най він встає. 

4 Пильнуєш слабих й здоровиш; 
Вбогих духом націлиш, 

Сумним спокійний ум подай, 

Як над дітьми, Боже чувай. 

5 Благослови нас всіх тут знов; 
Нехай нас освітить любов 

Твоя, О Боже любий наш, 

Нім візьмеш Ти до Себе нас. 

ЛЮБА ГОДИНА МОЛИТВИ (274) 
як люба є нам хвиля ся, 

Коли шлем мольби до Отця; 

У Нього найдемо прийом, 

Єсли в серцю гріх не криєм. 

Простить нам як вкажем скруху 

І гріхи визнаем· в духу. 

11: Він чує глас нашой просьби, 
Усуне з серця гнет журби. :11 

2 Любезна хвиля молитви, 
Коли шлем Богу з серць любви; 
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Просьби, славлення й подяку, 

За благодать Його всяку. 

Знайдемо в Нім блажен покій, 

Він звільнить нас з світових мрій. 

11: Скажім Йому, що нас болить -
То Він нас поблагословить. :11 

З Молитва ее з Богом розмов, 

!<'ньому зближає Спаса кров; 

Отцівська в ній для нас печаль, 

З серць наших здійме сум і жаль. 

Молитва ее є з Отцем звязь, 

Вірним дає побіду в час. 

11: Молімось Богу в кождий час, 
То покуси підуть від нас. :11 

БОЖЕ ВСЬО ТОБІ 

Боже, жизнь воз~оми, она 

Вся Тобі посвячена І 

Возьми руки, най они. 

Простираються в службі! 

2 Мої ноги - ужий їх, 

Най йдуть по стежках Твоїх; 

Возьми голос, - щоб він міг 

ЗвІщать о ласках Твоїх. 

З Возьми волю - треба їй, 

Служить лиш волі Твоїй; 

Ум направ, щоб закон Твій 

В серцях був виповнивсь він. 
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4 Мої хвилі і всі дні, 

Всьо, що лиш добре в мені; 

Возьми серце, Сам устрій 

В нім престіл Ти царський Свій. 

5 Всьо возьми, - любов мою, 

З нею в ніг Твоїх стаю! 

О! возьми всего мене, 

Во вік віки до Себе. 

ЛЮБЕ ІМЯ ІСУС 

возьми собі Імя Спаса 
І сльози з лиця утри; 

Во справить тобі радість, 

У горю Його держи. 

ll РИСІІІІ~: -
Любе є Імя те, 

І радістю неба є, 

Любе є, Імя те, 

Оно надію дає. 

2 f\x як, любе Імя Ісус, 

Возьми Його з собою, 
Для тебе воно оружжєм 

Перед злого злобою. 

З f\x! Його fмя преславне, 
Як веселить воно нас, 

Коли Спас нас пригортає, 

f\ м.и в той співаймо час. 

4 Христу будуться кланяти, 
В Нім взнають Царя Царів; 
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Бога будуть величати; 

Як усуне ворогів. 

СЛАВІМ СПАСА 

елавім з серця Спаса, 

Єсли хочем з Ним найтись; 

Разом з Ним І Разом з Ним! 

Будь-же вірний Богу, 

(280) 

й· ому на службу посвятись, 
Весь свій ч11с І Весь свій час! 

Занесім мольби перед престол 

Всевишнього, 

Що нас вирвав від лукавого світа сього. 

F\ хто любит Спаса той 
для Спаса вмерти рад, 

З Ним разом! З Ним разом! 

2 Звістім всім народам, що на 
Царство Христа час, 

НастІІв час! Настав час І 

Бо Ісус обіцяв: "Як поверну 

возьму вас ..• " 
Возьме нас! Возьме нас! 

Ісус прийшов, щоб піднести з гріху 

людський стан, 

вказав нам, що Бог має для 

спасения плян. 

Бо Ісус присутний як Могучий 

Володар, 

Снльний Цар! Сильний Цар! 
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З Най дізнаєсь весь світ, 

141 

що Спас возьмет Церкву там 

Де є Самі Де є Самі 

Разом з F\нгелами і з всіми свІІтими нам, 

Славу дасть! Славу дасть! 

Сто сорок чотири тисSІч членів Невісти, 

Бог позволить з Своім Сином на престол 

всісти; 

Слава Церкви буде по всі віки без кінцw 

У ОтцSІ! У Отця: 

ОСНОВА ЦЕРКВИ 

христос основа Церкви, 

Єдина й трівка; 

Ії сотворив Він вперше, 

Він з нею пробува; 

З небес прийшов Він взSІти 

Обручницю Собі: 

Життє за Неї дати 

В стражданн!Іх на хресті. 

2 З усіх племен зібрана, 
Однак тіло одно, 

Ісусові віддала 

І віру і любов; 

Імя єдине славить, 

Кормом жиє одним, 

Одну Ііадію має, 

Прямуючи за Ним. 

З Хотяй у горю в світі, 

В турботах Церква вся 
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В досвідченнях для Правди 

Мина її життя. 

Час прийде й побачить 

Красу Христову світ, 

Спас в люд~х прославиться 

Сповниться заповіт. 

ЦАР СПАВИ (282) 
1 вже Спас прийшов, як промінь сонця, 

Розвіє злі шляхи людей; 

Внесім голоси, приймім Царя, 

Він вже на землі в славі СвоІй. 

ІІРШ'ІІШ: -
Присутний з нами Цар слави Сиону, 

І дасть всім вірним мир, життя; 

Він знищить всю злу перепону 

Панованнєм тисячліття. 

2 Будись земле, бо вже день настав, 
Над світом власть Христос бере; 

Судити народи він зачав, 

Лиш вперш Церкву Свою забере. 

3 Хоч ще темрява землю вкриває, 
На світі правда бере верх; 

І скоро світ Його узнає, 

ІLІЗ 
Радість знайдесь в вірних серцях. 

ГОСПОДЬ ПАСТИР МІЙ 
(Псальма ХХІІІ.) 

(284) 

1 господь Бог пастир мій, все матиму, 
Веде мя до вод тихих, 
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Він дав мені там оселю 

С'ред лугів зелених. 

ІП•И(:ПШ: -
.Ярмо моє любе, т!ІГар легкий. 

Візьміть його днесь на себе 

Бо серцем Я тихий і смирний 

Упокій знайдете." 

2 Хоч-би я ходив ло ярі смерти, 
То не боюся пиха; 

Твоя палиця і підnора 

Дає мені духа. 

З Так, милосерде й доброта Твоя 

Будуть все мене вести 

По всі дні мойого жипя 

Буду в Тобі жити. 

ЗА ДОБРОТУ 
Благослови, душе моя 

І Госnода проспав, 

За всі Його добродійства, 
Що тобі в життю дав. 

ПРИСШН:-

Він прощає гріхи. 

Він nрощає гріхи, 

Сціпяє твої недуги:; 

Він прощає гріхи. 

2 Наш Бог поправді чинить суд 
Пригнобленим усІм; 

Дає закон і рівну путь, 

Показує блудним. 
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З Бог благий і милосердний, 

До гніву Повільний; 

f\ добротою великий; 
На гріх не памятний. 

4 Господь утвердив престіл Свій, 

Слуги про ее вістять; 

Вже царює той Цар благий, 

Бога бпагодаріть. 

ВІДЧИНЕНА БРАМА 
1 стоїть брама відчинена, 

І через отвір видно -
Постать ясну мого Спаса, 

Що цілий світ освітить. 

О чудна паска, чи й мені 

Та брама є відчинена? 

Для мене є 

Відчинена она. 

2 Для тих браму відчинено, 
Що спасения шукають, 

Багатих, бідних прошено 

Зі всіх народів країв. 

Глибокість ласк чи і для мя, 

Та брама відчинилася? 

Вірним! Вірним! 

Відчинена она. 

З Іди вперед хоч враг сильний, 

Поки отвір є брами; 

Бо отвір їй зменшаєся -
Замкнесь за вибраними. 
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З незмірних ласк дивуюся. 

Що брама відчинена м'ні, 

Для МНЯ ДЛЯ, ДЛЯ МНЯ, 

Відчинена она. 

4 За гробом смерти зложимо 
Хрест нам тутки завданий; 

Вінець життя получимо 

Від Бога обіцяний. 

О, слава Спасе! хвалю Тя, 

Що Ти маєш вінець життя; 

Вірним, вірним, 

Ти дась вінець життя 

БОГ ІСТНУЄ 

Бог в силі Своїй світом рядить. 

Природа вся то узнає. 

Підножок Бога земля єс1ь, 

Вона Його прославяє. 
2 Бог Паном світа, бачимо! 

Він еділав всьо, нас сотворив. 

З ласки Його ми жиємо, 
Взнесім Йому похвальний гимн. 

3 На хвалу Богу щебет птиць, 
Сонце дає нам ясний блеск; 

На кождім кроці є тьма жить, 

Се є доказом Божих ласк. 

4 Ти нам Своєго Сина дав; 
Ти Свою кров проляв за нас~ 

Й на нас Свого Духа зіслав, 
Тож слава Тобі Отче наш. 
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5 Слава Єгови най звучить, 
Свиті Йому щедро служать; 

О, хвала тобі Отче наш, 

Нам негороду в небі даш. 

БОЖА БЛАГІСТЬ 

Божа благість є широка, 

Широка, як те море, 

Його судність є все праве, 
Хоч тижке часом горе. 

Сліди Письмо і гляди, 

Знайдеш красу мудрости. 

2 Небо місце де приймає 
Бог мольби засипані; 

Небо місце де всі гріхи 

Є Богом даровані. 

Сліди Письмо і знайди, 

Як Бог добрий для тебе. 

З Божа нюбов є все ширша 

Ніж міра чоловіча; 

/1 добрість вічного Бога, 
Є ще більш ніж чуднійша. 

Сліди Письмо і гляди, 

Як Бог добрий в милости. 

4 За любов, за Твою ласку, 
Вдичними Ти нас зроби, 

в кожду лиху хвилину, 

Життє наше обнови. 

Сліди Письмо і гляди, 

Вдячними за ее зроби. 
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14~ 
КРІПКО Я ВІРЮ (301) 

кріnко я вірю, ЩО Ісус мій Спас, 

Хрестниї муки прийняв за всІх нас. 

Ти грішнеє серце моє убілив, 

Духом владичним Ти мене оживив. 

2 Звучно голосіть побідний сей глас, 
Терnіннєм на хресті Спас збавив нас, 

Гріб, сей злий ворог, чи знищить він мене? 

Певний і безпечний я є у Тебе. 

З Чудний и nовний нам мир і покров, 

Будем' царствовать у Бога з Тобов, 

В жертві Тобі своє життє я даю, 

Бо Госnоди в Тебе кріпко я вірю. 

ВСЕ 3 ТОБОЮ 
спас є вічна моя слава, 

В Нім я хочу все жити; 

На тернистій тій дорозі, 

Дай ломочи, щоб іти. 

ПРІf.СПШ: -

З Тобою хочу все, 

З Тобою хочу все. 

Хоч терниста та дорога, 

Веде она до Бога. 

2 О nриємність ні о славу, 
Я не буду nросити; 

Радо я терnіти буду. 

Тільки дай в слід Твій іти. 
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З Веди мене ч'рез долину 

Поможи в горю мені, 

Потім дай мені Ісусе, 

Вічно бути nри Тобі. 

150 НЕУСТАННА ПОМІЧ 

t5t 

1 всегда Ти бачиш нас, 
Ти біль страждань знаєш; 

Ти нас потішай в кождий час, 

Ти Цар любови наш. 

2 Як сум серце гнете, 
1\ тіло ломить уруд; 

До Тебе наші серця все; 

Ти сnасаєш Свій люд. 

З Відлетить смуток геть, 

Як віру нам взміцниш, 

Знесемо всякий біль і страсть, 

Єсли Ти нас скріnиш. 

4 Хрест наш радо несем', 
Бо Ти казав взяти, 

У світі хот11й тяжко нам, 

Щоб лиш в небі бути. 

5 П'ред Твій престол стаю, 
Своє серце склоню, 

При Тобі в горю остаю, 

Бога поміч молю. 

БЛІ\ЖЕН СОЮЗ 
1 Блажен союз в Христі, 

Він нам серця єдна, 
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У Сnасовій свні любві 

Ми всі душа одна. 

2 До вишнього Отця 
Ми молимося враз, 

Щоб Він в братерстві нас взміцняв 

Від зла зберігав нас. 

З Спільно борем біду, 

Разом тягар несем; 

f\ часом за братів крадьком 
Сльоза тече лицем. 

4 Коли розлука нам 
Часом серця вялить; 

Надія не згасає в нас, 

Знов зійдемось колись. 

5 Зміцн~є духа нам 
Надія та св11та; 

кожций з нас в надії тій 

Хвилини вигляда. 

б Коли з болів гріха, 

Увільниться життя; 

вічної любови день 

Над нами засія. 

ДО ПРАЦІ (309) 
1 Д нуж всі до праці, поки день є іще, 

Голосім Царство Боже, котре близько вже; 

Вскорі заnанує темна ніч на земли, 

В котрий nрацювати не будемо могли. 
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ПРlН:ІІІВ: -
До праці~ до праці І 

На nередІ на перед! 

В довірю всі враз! Ідім в слід f\гнця. 

Пильнуй, працюй! аж до кінця. 

2 До праці! до праці! в сій любови Його, 
Бо те Царство що просять, нІ!дходить оно, 

F\ Бог Єгова векарі потіщить всіх тут, 
В тім царстві усі люди до життя прийдуть. 

З До праці! до nраці! Господь сили нам дасть. 

Векарі царства облуди і тьми проминуть, 

F\ імя Єгови вивисшене буде 
В сnіві, що спасеннє у царстві Його є. 

-4 До праці! до праці! у силІ Господа, 
F\ за nрацю чекає нас нагорода, 

Тоді запануєм? в Царстві з Ним разом, 

Звіщати будем' всім, що спасеннє даром. 

153 
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ПРИСІІШ:-

До праці! до праці І 

На перед! На перед! 

В надії певній, а в вірі ревній, 

Люби, працюй! каже Спас твій. 

З НАЗАРЕТУ 
Назарету. любий цвіте! 

Ти небес красно сияєш, 

Ти воскресший з мертвих, Спасе, 

11: В нашім серцю пробуваєш. :11 

2 Щедрий Христе! любий Спасе! 
Ти за нас віддавсь на муки, 
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За гріхи людства розпитий 

11: Натерпівсь страждань, наруги. :11 

3 До того геройства, Спасе. 
Тебе серце прихилило, 

Бо воно дли нас прещире, 

11: Нас воно так полюбило. :11 

4 Що ж за ту любов велику 
Принесем' Тобі ми, Спасе? 

І яким віддячимсь даром 

11: За спасеннє, Христе, наше? :11 

5 Будем' ми те все робити, 
Що є кращого, святого, 

Оден одного любити, 

11: Там славити Спаса свого. :11 

t5" ПЕРШЕ ПОЛЮБИВ 

1 спасе! день·у-день учи 
Нас покори та любви. 

Ти найбільше нам зробив: 

Ти нас перший полюбив! 

Вчи нас йти в Твої сліди, 

Благодатю нас сповни; 

Ти нас перший полюбив, 

Ти любити нас навчив. 

2 В люблячих любов Твм, 
В мирі їм пливе життя. 

Знаючи, що щастя в тім. 

Хто 1'х перший ·полюбив. 
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Се-ж найбільша радість нам, 

Що Христос нас любИl'ь Сам; 

Ми співаєм' в~е наш спів, 

Про Того, що нас влюбив. 

ДЕ СВІТЛО 

де світло, там пристань моя, 

Хоч ще надходить ніч: 

F\ світло, ее Царство Боже, 

В світлости його міць. 

2 Де світло правди, там дивлюсь: 
Там радість і спокій; 

Там нема вихрів, нема бур, 

Там саме щастє мрій. 

З Де світло правди, там я йду, 

Бо там вода життя, 

Возьми їй ти і пий і жий, 

Щасливий без кінця. 

4 Де світло правди, там шлях твій, 
Хоч трудний і вузкий, 

На Господа ти уповай, 

·156 
Враз з Ним звитяжеш бій. 

ЧЕКАЄМО СПАСЕННЯ 

царю, Спасе, чуваємо, 

На ТвІй глас даємо слух, 

Перед престол Твій стаємо, 

Най веде нас Святий Дух. 

Бачимо сонця зорівнє, 

Котре освітить всіх нас, 
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Вже зближаєсь воскресеннє, 

Твого царства прийшов час. 

2 Мольби взнесім у покорі 
Перед престол, де є Спас; 

Вірим, що вже не заснемо, 

Господь змі нить усіх нас. 

Не боїмось сили гробу, 

Христос за нас проляв кров; 

Не зазнеєм' більше гнобу, 

FІле жити будем знов. 

З Ісус жнивами провадить, 

Світ у гірше далій йде, 

Церква в преці поступає, 

На заплату свою жде. 

Терпеливо зносім труди, 

Спас дасть дождать хвилю щасть, 

Коли Церкву Свою збудить, 

Вінець слави вірним дасть. 

ЧУВАЙМО 
чувалисьмо, чекалисьмо, 

За пророчим ясним днем, 

Коли тіни, смутні тіни. 

Зникнуть з землі на віки. 

JІРІІСІІШ: -

Ми будимось, бо вже ранок, 

І той красний день сияє, 

Ми веселі, бо вже ранок, 
Звієсь з землі зло на все. 
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Ось! Цар уже присутний є, 

То-ж виспівуй Сионе! 

2 ЧувІІлисьмо, чекалисьмо, 
За зараю еві rлом дни, 

Бо ніч гріху має зникнуть, 

І всяке зло промине. 

З Чувалисьмо, чекІІлисьмо, 

За тим красним днем Царя, 

Бо головний з десять тисич, -
Він Свіrло Правда, Життя. 

4 Ми вже бачимо зоріннє. 
Тисичліrне Царство вже; 

Скоро тіни, смутні 1ін~-<, 

Зникнуть з землі раз на все. 

ЩО ЗА ПРИЯТЕЛЬ 

що за Приятеля маєм', 

До життя нас пробудив, 

В Нім ми щастєм володієм', 

В Нім жерело вічних сил. 

f\x, як часто ми страждали, 
Біль терплячи марно там, 

Бо просить ми забували, 

Щоб оден поміг Він нам. 

2 Чи покуса нас трівожить, 
Чи судьба тяжка кому, 

Кождий най із нас положить, 

Скорботу у ніг Йому. 
Він оден у всій вселенній, 

Може світло в тьмі пролить. 
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Лиш Христос, оден напевно, 

Може горе облегчить. 

З Під тягаром упадаєм', 

Він поможе тільки Сам, 

Серце лиш Йому відкриєм, 
J Він упокій дасть нам. 

Єсли нас други забули, 

Скажім Господу о тім, 

Христос проявить в силі, 

Що Він вірний Друг усім. 

НАШ ПРИЯТЕЛЬ (321) 
1 Д х! який є наш приятель, 

Вірний, сильний є наш Спас; 

Від гріхів освободитель, 

Тягар носить Він за нас. 

Благодать Свою дає нам, 

Блаженними робить нас, 

Радо наші Він молитви 

Принимає в тижкий час. 

2 Чи тя мучить іскушеннє, 
Чи тя страх обняв в біді, 

В тихій кімнаті в молитві 

Серце к'Богу вознеси. 

Скільки раз в роскоші жиєм', 

Нам не в світі радість, мир, 

Треба бути віров повним, 

Як свитий небесний хор. 

З Пошукай тут на тім світі, 

Друга ІІК Христос для нас, 
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Так ласкавий, милосерний, 

Друг оден лиш є наш СшІс; 

Відіймає нашу слабість, 

Помогає нам в біді, 

Щиро дає Свою благість, 

Тим дає він мир душі. 

4 Наколи ми вже струджені, 
Милостивий Спас нас зве, 

R як станем' обтяжені, 
Свій небесний мир нам шле; 

То-ж негаюсь ходімо, 

До Спасителя Христа, 

Наші чола приклонімо 

До стіп нашого Творця. 

І бО 
ХРЕСТ ТЕРПІННЯ 

на хрест терnінь як я дивлюсь, 

Де був розnят Сnаситель мій, 

Про земні скарби не журюсь, 

І не бажаю слави мрій. 

2 В Христа принятий я теnер, 

Я мир хрестом Його надбев; 
Для злоби світа я помер, 

Я тіло духом поконав. 

3 З боку Ісуса, з рук і з ніг, 

З волі Творця паnлила кров, 

Щоби спасеннє дати міг, 

(325) 

Христа за нас на смерть Він дав. 

-127-



161 

ПІСНІ ЗОРІННЯ 

4 Цілого світа скарби всі, 

Для мого щастя є нічим

Бо життє вічне лиш в Христі, 

В Його любові, скарб один. 

ТУТ МИ БРАТТЯ 

Тут м~о~ браття всі зійшлись 

Богу славу днесь віддать, 

Вознесім ся духом в ви ш, 

То святая благодать. 

Най ввійде в наші серця, 

Дасть нам правду там узрІть; 

Щоби Бога і Творця, 

Днесь достойно нам славить. 

2 Торжеством радіймо всі, 

І Творця ми возхвалім; 

Будем' браття во Христі, 

Живі помислом одним. 

В тім надія нам дана 

З'єдинитись із Христом, 

всім світить нам вона 

Вічним щасливим лугом. 

162 
БУДЕМО ЦАРЮВАТИ 

1 коли з Неба прийшов Спас, 
Щоб рядити світом сим; 

Векарі змінить Він наш стан, 

Будемо в уряді з Ним. 
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JІРИL'ПШ: -
Будем разом вічно з Ним, 

Вічно в славі святії 

·прославпені разом з Ним 
Будуть лише вірнії. 

2 Як Царя взримо лице, 
В маєстаті Його ласк, 
То буде великій дар; 

Божій нас оточить блеск. 

З Заслуга Його крови, 
Совершенність Він нам дасть; 

Будут то щасливі дні, 

Вічне життє Він всім дасть. 

ОХОРОНА НАША 

1 хотяй землю вкрила темність, 
f\ народи затьміння, 

Прошу, щоби Спас дав ревність, 

Звіщати всім спасеннє. 

ІІРІІСJІШ: -

Під покровом Й'го правліннІІ, 
Не зазнаєм' більш терпіння; 

Він сховає в місци певнім, 

Де безпечні всі будем'. 

2 Хотяй Господь дозволяє 
На терпіння вірних слуг; 

Віру нашу то скріпляє, 

Виробляє в нас послух. 
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З Хоч князь тьми ще володіє, 

Нас стараєсь ввести в блуд; 

Віра наша побіджає, 

Зберігає нас від згуб. 

4 Вже не довго зло верх має, 
Христос знищить сили тьму; 

Вічна слава нас чекає, 

Сли вірні будем' Йому. 

164 ХРИСТОС НАШ 
1 хто проляв за нас свою кров? 

Ісус наш І Ісус наш! 

Хто згасив правий Божий гнів 1 
Ісус СамІ Ісус Сам І 

Хто спас мене, хто спас сей світ? 

Ісус Христос! Ісус Христос! 

Хто царювать ме тисяч літ? 

Христос наш! Христос наш! 

2 Хто нам науку правди дав?. 
Ісус наш І Ісус наш! 

Хто нам Духа Свого зіслав? 

Господь Сам! Господь Сам! 

Хто-ж то виповнить Божий Пл ян? 

(331) 

ХристG>с, той Цар! Христос, той Цар! 

Хто нам обіцяв Божий стан? 

Господь наш! Господь наш І 

З Хто знає серця Своїх слуг? 

Господь Сам! Господь СамІ 

-ІЗО-



ТИСЯЧЛІТТЯ 

Хто нас введе в двори небес? 

Господь Сам! Господь Сам! 

Хто подав руку помічну? 

Спаситель Сам! Спаситель СамІ 

Хто дасть нам славну корону? 

165 

Господь Сам! Господь Сам! 

ЗВУК ГАРФИ 

нехай наших гарф глас, 
Радісну вість несуть, 

Що відкупив всіх людей Спас, 

І життє вірним дасть. 

2 Прекрасний гарфи звук 
Настрої !І Дух Святий; 

Виявив правду Божих слів,· 

Що Бог наш є благий. 

3 Змагаєсь гnас святих, 
Сион звіщає мир, 

(332) 

Що Бог призначив день ддя всіх, 

Котрий зачавсь тепер. 

4 Сионе веселись, 
Страстям кінець прийшов; 

Перестань смутку, не журись, 

На царство час настав. 

5 Вже тисячліття блеск 
Проміннєм на світ бє; 

Днесь для Сиону хвиля ласк; 

Плян Божий сповняєсь. 
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Господьной Церкви спів, 

Вістить любов в Христі; 

Голосім людям з Божих Слів. 

Радість в Його царстві. 

ПРАПОР ХРИСТ д 

здвигнім браття прапор Христа~ 

В новий бій ходім, 

Обляжемо всяІІі місця, 

Оружє возьмім. 

ІІРИ('JІІІ!: _. 

Христос кличе, на бік страхи! 

Вперед, вперед враз! 

· Ві11ець Христос нам подарить~ 
Жизнь вічну для вас. 

2 Неприятель нас заходить, 
Нам не падать в страх, 

Бо нам треба других кріпить, 

Щоб йшли за Христом. 

З З нами Бог, чого-ж боятись 

Ворога того, 

Гетьман наш пійшов наперед. 

Сміло до бою. 

4 Не лякайтесь вражой злоби, 
Бо голос Христа, 

Прийде в час і скаже .,досить" 

Борба виграна. 
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164 
ПРОВАДЬ МЕНЕ 

присвічуй, Христе, nуть мрачну мою. 

Провадь мене! 

Проводарем мені, Ти будь в життю, 

Провадь менеІ 

Пильнуй мене І Я не nрохаю, ні, 

Далеко зріти, - досить крок мені. 

2 Не все 11 був таким, не все благав: 

.Провадь мене!" 

Я сам ішов, - та щоб я не заблудив, 

Провадь мене! 

Йшов манівцями, без чуття страху, 
Любив роскоші я, жив у гріху. 

З Тепер, коли Твою nриязність вчув, 

Провадь мене! 

Зl!к ніч скінчиться, щоб я nевним був, 

Провадь мене! 

Щоб вранці тих ангелів усміх вздрів, 

Що я любив колись і був забув. 

16S ВОїНСТВО ХРИСТОВЕ 
В оїньство Христове! 

Внетуnай в nохід, 

Стяг мира nіднявши, 

За Христом у слід. 

Наш небесний Гетьман, 

Пішов на nеред; 

Хоругву nобідну, 

Взнесім nосеред. 
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ІІРІН'ІІШ: -

Воїнство Христове, 

Внетуnай в похід, 

Стяг мира nіднявши, 

За Христом у сліді. 

2 Вже сили лихого, 
Трухліють в страху, 

Перед лицем Бога, 

Прийде кінець злу. 

R nекальні муки, 
Антихриста т'вІр, 

Згинуть від Христа рук, 

Бо Він любви взір. 

З Як сильне є військо 

Церква гомонить. 

Браття, ми ступаєм', 

Де Госnодь велить. 

Напрім без тревоги. 

Вавилону мур, -
Скиньмо його боги, 

Най зниквуть як дим. 

4 Далі брат, за братом, 
Бо Е:гови День 

Зависів над світом. 

Знищить зло як 1інь. 

Як сей світ nерейде 

Через огня жар~ 

В nобідній годині. 

Заnанує Uap І 
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169 
БОГ БУДЬ З ВА/'t\И 

Бог будь з вами аж зійдемсSІ знов; 

Мудрість Свою най вам дає, 

В стаді Своїм заховає, 

Бог будь з вами аж зійдемсІІ знов. 

ІІРІІСІІШ: -
f\ж ся знов, знійцем знов, 

Там nеред Сnасителем, 

f\ж ся зноа, зійдем знов, 

Бог будь з вами аж зійдемс!І знов. 

2 Бог будь з вами аж зійдемс!І знов; 
Нехай Спас вас заслоняє, 

Хліб щоденний уділяє; 

Бог будь з вами аж зійдемсІІ знов. 

З Бог будь з вами аж зійдемсSІ знов; 

Коли лихо на нас nрийде, 

Нехай з nомочю надійде; 

Бог будь з вами аж зійдемсSІ знов. 

4 Бог будь з вами аж зійдемся· знов, 
Най в любови вас тримає, 

Від бур світа сохраняє; 

Бог будь з вами аж зійдемсSІ знов ... 

1'20 ОБІТ ГОСПОДЕВІ 
отче наш! ЩО ЄСИ В небі, 

Там св11те Твоє імІІ, 

Там ангели славІІть Тебе, 

Хвалить Тебе хочу 11! 
Нехай буде воля Твоя, 

Любов nровадить мене, 
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Прийми Отче, що СJІюбую, 

Через Спаса глас мій йде. 

ІІІ'ИСПШ: -

Боже Твій слюб я принявши, 

Не є я в силі моїй, 

UЦоб сповнити як угодно, 

Прошу помочи Твоєй. 

2 Молитися що дня буду, 
За слуг Твоїх, Боже мій, 

За тих, що працюють сnільно. 

UЦо роздають nокарм Твій. 

За тих, що є прохожани, 

За тих, що все в путь ідуть. 

За тих, що вже слух дістали, 

Твою правду в світ несуть. 

З Слів, учинків, моїх думок. 

Я все буду стеречи, 

UЦоб служити Тобі лучше, 

З Твоїм стадом все іти. 

Слово Твоє мене миє 

Від гріхів давних моі·х. 

Хочу бути все сильнІйшv.1'1, 

Здобути прикмет Твоїх. 

4 Боже, знаю, що nротивнин, 
Є сильний в силі своі'й, -

Щоб заставлять сіть- на тнх~

UЦо вірні всеїда Тобі. 

Я уже його не хочу, 

Боюсь сил його зnнх; 
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Від сіть його хрань Ти мене, 

Тримай нас в рунах Своїх. 

5 Боже! в сnравах моїх денних, 
Хочу в Тобі скріnлятись, 

Того, що неnохваляєш, 

Я вже буду стеречись. 

Хочу в чистоті ступати 

В слід Ісуса ч'рез всі дні; 

f\би вже характер Спаса 

Проявився у мені. 

ІІІ•И('ІІШ: -
Я знаходжусь в грішнім ТІЛІ, 

Сила в ласці; ее Твій дар, 

Котру будеш ми давати, 

f\ж узрю Твоє лице. 

ВИЙШОВ ХРИСТОВ 
вийшов Христос з храму із учениками 

На горі Оливній сидів 

Своїми устами трівожними словами 

Учив Своїх любимих другів. 

2 Скажи нам Учителю nослідні слова, 
Ще доки Ти знами живеш 

Скажи нам, снажи нам, ноли то все буде, 

Коли Ти судити Своїх nрийдеш. 

З Поменшає віра, nогасне надія, 

З сердець охолодне любов, 

В nеред голод буде, земля затрясется 

І nролєтся братерськая кров. 
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4 Як же услишите мерзоту із храму 

Тоді знайте щось те при дверях. 

Держите, держите світильники в руках. 

Держите світильники в руках. 

5 Страшні дні настануть і велики горе 

І то, ще не буде конець. 

Брат стане на брата і нарід на Ііарід, 

Син на Вітця, на сина Отець. 

6 І сонце померкне і місяць і зорі, 

Тоді Син Чоловічий прийде 

І всіх Своїх вірних і всіх Своїк вибраних 

До Свойого серця nригорне. 

1'22 СТРІНЕМОСЯ В НЕБІ 

як зійдемося з Ісусом, 

В тім пречуднім неба ласк; 

Де слава блищить яспісом, 

Там зазнаєм Божих ласк. 

ІlРІН'ПІ 8: -

Як перейдемо стан смерти, 

Святих славу, сю пречудну срінем; 

Слава буде Христа й Uеркви, 

На все з Богом всі будем. 

2 За рікою, що з престола 
Пливе вода життя щасть; 

Ті, що вірІІть в Божі слова, 

Вічне житт11 Бог їм дасть. 
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ТИСЯЧЛІТТЯ 

З Заки з Спасом ся получим, 

Зложім с себе гріх тревог, 

Під покровом Всемогучим 

Попровадить вірних Сам Бог. 

4 За рікою Спаса ввидим, 
І всіх святих й любих нам; 

О горю й страсти забудем, 

Радістю Бог нас окружить Сам . 

• 
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