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Єдність
Яка чудова єдність є у Сина і Отця
В однім довір’ї, розумінні, цілі і любові.
Щодо учнів, очікувана є ще єдність ця,
Яка із кожним буде лиш на вірності основі.
Благаю, Отче, Я за тих, кого Мені Ти дав,
Усе Твоє – Моє, а все, що є Моє, то – Твоє.
У них прославлення Я в цьому грішнім світі мав,
Щоб разом з ними бути Нам, як Ми з Тобою.
Тебе благаю, Отче, щиро Я також за тих,
Що ради слова їхнього вони повірять в Мене,
Щоб були всі одно, як в Тобі Я, а в Мені Ти,
Із нами поєднались назавжди в святе сімейство.
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1 Божий план Спасення роду людського
Бог хоче, щоби люди всі спаслися
Й до розуміння правди всі прийшли,
Та перш, щоб церква і Христос зійшлися
Й благословення світу провели.
Такий є Божий план спасення роду людського,
Христос у нім велику працю буде мати.
Тисячолітній план спасення роду людського,
Й ніхто Йому ніяк не зможе помішати.
Суди там Божі будуть відбуватись
Над кожним поколінням сотню літ,
І люди будуть правди научатись
Й Христовим царством зватиметься світ.
А хто не схоче правдою ступати,
З Сіону розуміючи її,
Століток молодим буде вмирати
Свідомо за переступи свої.
І буде там одна свята дорога,
Де смерть затратиться і всі гріхи.
Христос направить світ, віддасть все Богу,
Й почнуться всегрядущії віки.
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В час збору нашого, о Христе
В час збору нашого, о Христе,
Між нами тут присутній будь,
Щоб кожен правдою очистивсь
І пильнував Господню путь.
Дай мудрості нам зрозуміти
Твойого слова глибину.
І сил дай в слові Твоїм жити,
Щоб дехто в чомусь не хитнувсь.
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Провадь нас в святості й покорі,
Без страху й сумніву провадь,
І кожен раз в братерськім зборі
Даруй нам нову благодать.
Кріпи нас, Боже, в цьому світі
В ділах, словах і у думках,
Щоб стали ми синами світла
І славили Тебе в віках.
В час збору нашого, о Христе,
Ми вірим – Ти присутній є
І духом Своїм всіх очистиш,
І буде царство в нас Твоє.
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О Боже любий, о Боже добрий
О Боже любий, о Боже добрий,
До Тебе лину я кожну мить,
З Тобою маю щасливу долю,
З Тобою хочу повіки жить.
Ти дав з любові за мене Сина,
І Він за гріх мій тяжко терпів.
О Боже добрий, дай мені сили,
Щоб все життя я із Ним провів.
Щоби навчився Його покори,
Любити правду, як Він любив,
В великій вірі зміщати гори,
Прощать, хто кривду мені зробив.
О Боже любий, о Боже добрий,
В святому дусі скріпи єси,
Щоб був для Тебе я до вподоби,
Щоб був для Тебе я вірний син.
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Співаймо, браття, співаймо, сестри
Співаймо, браття. співаймо, сестри,
Про царство Боже, про славний вік.
Стараймось людям радість принести,
Що вже кінчиться лукавий світ.
Що йде вже царство добра й свободи,
А з ним йде правда, любов і мир.
Христа признають усі народи,
І буде спокій поміж людьми.
Христос відкриє святу дорогу,
І підуть люди по ній усі.
На те Він має і власть, і змогу,
На те праворуч Отця Він сів.
За гріх там буде карання строге,
Ніхто нікому не зробить зла.
І люди в мирі житимуть з Богом,
І стане раєм уся земля.
Співаймо, браття, співаймо, сестри,
Хоч як не важко було б в житті.
Нам допоможе Христос воскреслий
Йти по нелегкім вузькім путі.
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І ми живем в часі бурхливім
Хитнулись трони президентів,
Підняли голос трударі.
Прийшов предвіщений вже день той,
Господній день Царя Царів.
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І ми живем в часі бурхливім,
Де вдруге вже прийшов Христос,
Щоби старе все повалити,
А щоби нове піднеслось.
Безправ’я падає й насилля,
Обману порох развіва.
Свобода набирає сили,
І захист людський, і права.
Уже плуг правди землю оре,
Рілля добра вкриває зло,
Іде на світ велике горе,
Щоб більше горя не було.
Багаті плакатимуть всюди,
Багатства втративши свої:
Їх розберуть між себе люди
Насправді ці багатства їх.
У горі тім Христа признає,
Месію свого, Ізраїль.
І Бог їх поблагословляє,
А через них і світ довкіль.
І стане світ великим раєм,
В Христі дійшовши до обнов.
І люди й ангели пізнають
Безмірну Божую любов.
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О мій Учителю
Христос – мій Радник непомильний і надійний
Що завжди знає на початку про кінець.
І з Ним я сильний і розумний, і спокійний,
І з Ним я тільки матиму життя вінець.
О мій Учителю!
Навчи, як правді і любові розцвісти.
Мій Відкупителю!
Допоможи з Тобою завжди в парі йти.
Ти із небес приніс мені святе учення,
Щоби себе я ним у собі поборов
І став насінням, що несе благословення,
Про котре Бог до Авраама ще сказав.
Лишив Ти почесті й красоти всі небесні,
Щоби загублену овечку віднайти,
І на землі життя закінчив в смерті хресній,
Котрою право на життя всім відкупив.
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Викуп
Людство за гріх Адама втратило навік життя
Й не засинало би вже Лазаровим сном,
А назавжди в землі залишилось без підняття,
Та Боже милосердя зняло смерть Христом.
Христос за світ дав Викуп на Голгофському хресті,
І світ Його став власністю Його купном.
Радіють люди й ангели, і сили всі святі.
Що право на життя Адам одержав знов.
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І так життя залишив Викуп знову при житті,
У плані Божому основою Він став,
Представлений небесному Отцю в Свята-Святій
Й узгоджений і запечатаний же там.
В наш вік Христос научує Своїх учеників,
Тримаючи в руках благословень статут,
Щоби благословити світ й очистить від гріхів,
Допоки люди всі у Ньому оживуть.
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Блаженна людина, що вибрана Богом
Блаженна людина, що вибрана Богом
Для служби святої, для Сина Свого.
Хай вірною буде у ділі і слові,
І в помислах своїх внутрі і кругом.
Радіймо, радіймо, безмежно радіймо,
Що служимо Богу і Сину Його.
У вірі великій й надії міцніймо,
Веде до мети нас стовп хмари й вогонь.
Несім поміж люди веселую вістку,
Що скоро скінчиться лукавий цей світ,
Христос всім поверне утрачену вічність,
Гріха там не буде і смерті повік.
В Христі найбагатші ми стали у світі,
Із тління в нетління нас правда ввела.
З темряви ввійшли ми у дивнеє світло,
Хай Богу і Сину лунає хвала.
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Навчи нас, Боже, дні свої лічити
Навчи нас, Боже, дні свої лічити,
Щоб мудре серце нам придбати в них,
А в серці словом Твоїм дорожити,
Котре завжди веде до діл святих.
Навчи нас, Боже, дні свої лічити
У цей нелегкий, в цей останній час.
Допоможи нам в днях цих освятитись,
Щоб воля Твоя виконалась в нас.
Навчи нас, Боже, дні свої лічити,
Так щоб одержати свого вінця.
Навчи у дусі й правді нас молитись
І пильнувати й вірить до кінця.
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Будьмо вдячні Господеві

Будьмо вдячні Господеві
За усі Його діла.
І в молитвах кожноденних
Хай звучить Йому хвала.
Як подумаю порою:
Мов для нас лиш Він живе.
Хлібом, сіллю і водою
З доброти Його пливе.
Хлібом, сіллю і водою,
Сонцем й дощиком рясним,
А найбільш пливе любов’ю,
Сином Своїм дорогим.
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Кормить тіло, кормить духа
Словом мудрим і святим,
Щоб були ми в правді дужі
І у мирі жили з Ним.
Бог до нас любов безмірну
З милосердя проявив
Так, що Сина на офіру
За гріхи усіх зложив.
Будьмо вдячні Господеві
Щохвилини, кожну мить.
Й славному Христу-Цареві
Вдячність хай з сердець дзвенить.
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Я іду до Тебе, Боже

Я іду до Тебе, Боже,
Через труднощі в житті,
Вірю – Син Твій допоможе
І ввійду я в дні святі.
В дні святі, щоб в правді жити,
В дні святі, щоб не грішити
Ані в ділі, ані в слові,
Ані в подумках тихцем.
В дні святі, щоб волю Твою
Я виконував з любов’ю
І Тебе, мій Боже добрий,
Я любив понад усе.
Я іду до Тебе, Боже,
І все важче на путі.
Світ мішає, злий не хоче,
Щоб ввійшов я в дні святі.
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Я іду до Тебе, Боже,
Й безупинно буду йти,
Все стійкіший крок мій кожен,
Бо мене веде Твій Син.
В дні святі, щоб волю Твою
Я виконував з любов’ю
І тебе, мій Боже добрий,
Я любив понад усе.
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О Ісусе, Спасителю мій

Ой, як легко з Тобою йти, Спасе,
Коли міцно Тебе я держусь.
Не спіткнуся й ніколи не впаду,
А як важко – до Тебе хилюсь.
Бо Ти скеля любові і правди,
Бо Ти світло на стежці моїй.
Допоможеш, підкажеш, порадиш,
О Ісусе, Спасителю мій.
Не поступлю без Тебе і кроку,
Ти постійно у думці моїй,
Бо без Тебе дорога – широка,
А з Тобою я йду по вузькій.
Я з неправдою зажди в двобою,
Перемога на боці моїм,
Бо Ти сили у мені подвоїв,
О Ісусе, на безліч боїв.
Щиро вдячний Тобі я, Всесильний,
Що з любові за нас дав Христа.
І зарівно ж Тобі, Божий Сину,
Що згодився на смерть за життя.
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Царство Боже

Всі імперії вже в світі
Розтрощились, наче лід.
Царство Боже непомітно
Правдою іде у світ.
Люди стали жить свобідно,
Незалежні стали всі.
Царство Боже непомітно
Правдою іде у світ.
Є права, щоб жити гідно,
Є права відносно вір.
Царство Боже непомітно
Правдою іде у світ.
І стає ганьбою бідність,
Хоч багато є ще бід.
Царство Боже непомітно
Правдою іде у світ.
Всюди техніка новітня,
Висихає з чолів піт.
Царство Боже непомітно
Правдою іде у світ.
Все ясніш сіяє світло
В час кінця лукавих літ.
Царство Боже непомітно
Правдою іде у світ.
Нам стояти в вірі міцно,
Пильнувати нам, як слід.
Царство Боже непомітно
Правдою покорить світ.
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Я, Боже, дякую Тобі

Я, Боже, дякую Тобі
За те, що Ти є у Вселенній,
Усемогучий і Благий,
І Справедливий й Милосердний.
Я, Боже, дякую Тобі
За те, що повен Ти любові,
І першим творивом Твоїм
Був мій Спаситель, було Слово.
Я, Боже, дякую Тобі
І завжди вдячний за все буду.
Тільки мене Ти не покинь,
Але зі мною будь усюди.
Я, Боже, дякую Тобі
За те, що дав Себе пізнати,
І в Сині Твоїм дорогім
Тебе зумів я розгадати.
Я, Боже, дякую Тобі
За те, що я живу на світі,
І ношу в собі образ Твій,
І розумію правди світло.
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Я, Боже, дякую Тобі

Я, Боже, дякую Тобі
За те, що Ти є у Вселенній,
Усемогучий і Благий,
І Справедливий й Милосердний.
Я, Боже, дякую Тобі
Через заслуги Твого Сина.
Тільки почуй мій вдячний спів
І будь зі мною щохвилини.
Я, Боже, дякую Тобі
За те, що повен Ти любові
І першим творивом Твоїм
Був мій Спаситель, було Слово.
Я, Боже, дякую Тобі
За те, що дав Себе пізнати
І в Сині Твоїм дорогім
Тебе зумів я розгадати.
Я, Боже, дякую Тобі,
Що вічно був, і є, і будеш,
Що Ти ніколи не гордів
Й, що сотворив, усе Ти любиш.
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Я хочу славити Тебе

Я хочу славити Тебе,
О Христе, мій Спасителю.
До мене Ти прийшов з небес
І став путеводителем.
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До мене Ти прийшов з небес,
З любові Божої прийшов.
Хочу віддати я себе
Взаємно за Твою любов.
Хочу віддати я себе,
Тільки у цьому поможи
І на дорозі до небес
Мене у правді бережи.
І на дорозі до небес
Відчути руку дай святу,
Прошу Тебе, молю Тебе,
Щоб здійснити свою мету.
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Утіху маю лиш в Христі

І день іде, і ніч іде,
І час біжить поспішно.
Життя минуло молоде,
Прийшли роки невтішні.
Утіху маю лиш в Христі,
Утіху маю й вірю:
Як йтиму по Його путі,
То увійду у вічність.
Христос зі мною у біді
І в радощах зі мною,
З Ним маю я думки святі,
З Ним свічуся любов’ю.
О Боже, дякую Тобі
Щодня за Твого Сина.
З Ним в дусі я помолодів,
З Ним в правді став я сильний.
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Голгофо

В уяві часто бачу я картину:
Заповнену людьми Голгофу вщерть.
Зігнувшись низько поміж них, на спині
Несе Христос хреста собі на смерть.
Голгофо, Голгофо, Голгофо,
По тобі йшла Божа любов.
Йшла важко знесиленим кроком
Пролити за гріх святу кров.
Що думав, Христе, Ти у ту хвилину,
Під лютий крик: «Розпни Його, розпни»?
«О Боже мій, нащо Мене покинув?» –
Ти вигукнув, і Бог Тебе скріпив.
І меркло сонце, і земля здригалась,
За гріх платив Христос Своїм життям.
Так справедливість Божа вимагала,
Щоб право на життя мав знов Адам.
І гріх навік святою кров’ю змитий,
Вернулось людям право на життя.
Лиш з Богом всім потрібно примиритись
Через заслуги Господа Христа.
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І не печалюсь, і не плачу в самоті

І не печалюсь, і не плачу в самоті,
Коли прийде у серце моє туга,
«Отче наш» – шепочу я слова святі,
Котрі для мене рятівним є кругом.
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Я відчуваю благодійну силу в них,
Що тугу перемінює на радість.
Слова ці линули з Христових уст святих,
Щоб поєднати небо й землю разом.
І в дусі я увесь поєднаний стою
Через молитву «Отче наш» із Богом.
Через Христа Його і славлю, і молю
Із вірою, надією й любов’ю.
І не печалюсь, і не плачу в самоті,
Коли прийде у серце моє туга.
«Отче наш» – шепочу я слова святі
І почуваюся щасливим тут же.
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У нас є ціль одна

А ми радіємо,
Зустрівшись з мрією,
Бо ми знайшли життя,
Бо ми знайшли Христа.
У нас є ціль одна –
Христу служить сповна,
Забувши власну свою волю.
Все інше марнота,
Гріховна марнота,
Що завела людей в неволю.
В Христі ми вільні є,
В Христі ми вічні є,
В Христі ми творимось
На нове твориво.
Христос провадить нас
До Тебе, Отче наш,
З Христом ввійдемо ми
В Твій, Боже, вічний мир.
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Благодать

Закон святий, але людина кожна грішна
І від гріха ним визволитись не могла.
Мов сонця блиск, із висоти надія втішна
Спасення Благодать від Бога в світ прийшла.
Благодать гріхи простила,
Право жити відновила.
Божа милість й доброта,
Благодать любов Христа.
Нам з щедроти дав даром благодать Всевишній,
І нею ми оправдані не з своїх діл,
За те, що лиш повірили в Христовий Викуп
І спільно жертви маємо у ній уділ.
А благодаті Божий дар є безграничний,
Не лиш за Ізраїль Спас смерть за всіх вкусив,
Щоб совершенний кожен став у час тисячорічний,
Яким Адам був, аж допоки не згрішив.
Тож в боротьбі на дану Благодать вповаймо,
Оперезавши стегна нашого ума.
І до мети в бігу все зло перемагаймо,
Щоб нову Благодать в підмогу кожен мав.

21

Ми зійшлися на зібрання

Ми зійшлися на зібрання,
Щоб навчитись Божих слів,
На молитви, на співання,
З нами буде дух Христів.
Нас просвітить Божа мудрість,
Правда Божа від віків.
В правді станем сильні й мужні,
З нами буде дух Христів.
18

Йдім за Спасом сміло й вірно,
Не згубім Його слідів.
І ввійдемо в славну вічність,
З нами буде дух Христів.
Вище, вище прапор світла
В час кінця лукавих днів
Понесім по всьому світі.
З нами буде дух Христів.
Наш Спаситель вже царює
Серед своїх ворогів.
Він старий світ поруйнує.
З нами буде Цар Царів.

22

Жнива

Погляньте, як вже ниви пополовіли скрізь,
Ото ж ідіть і жніть, над чим не працювали.
А в жниві від пшениці полову відберіть.
І на новий врожай знов зерна в землю впали.
А ворог між пшеницю засіяв в ніч кукіль,
Та не дозволить Пан до жнив його зривати.
А в жниві ввесь збереться і спалиться довкіль,
Потім пшеницю в клуні буде доставляти.
Завершується жниво, близький його кінець,
Кінчаються пророцтва віку цього й пори.
Христос присутній вдруге як Цар, Жених і Жнець
Й дозбирує пшеничні зерна до комори.
Важливий жнив період євангельський наш днесь
І за подіями багатший всього віку,
Благословенний буде тоді Отцем світ ввесь,
Як після жнив зійдуться вдвох Жених й Невіста.
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Благословенний буде Отцем новий засів
На чистім, зоранім й оновленому полі,
Де в жниві Спас відділить овечок від козлів
І знищить смерть назавжди і гріха неволю.
23 Як в Адамі всі вмирають...
Хоч ще правди всі не знають,
Та до правди всі прийдуть.
Як в Адамі всі вмирають,
Так в Христі всі оживуть.
Оживуть, пізнавши правду,
І у правді суд приймуть,
Як в Адамі всі вмирають,
Так в Христі всі оживуть.
Нас Святий Іван повчає,
Що просвітить Спас ввесь люд.
Як в Адамі всі вмирають,
Так в Христі всі оживуть.
Бог спасти всіх в плані має,
Й правди щоб пізнали путь.
Як в Адамі всі вмирають,
Так в Христі всі оживуть.
Люди вийдуть із темряви,
Звільнені з гробів будуть.
Як в Адамі всі вмирають,
Так в Христі всі оживуть.
Не згубить світ Спас ціль має,
А Його в Спасенні суть.
Як в Адамі всі вмирають,
Так в Христі всі оживуть.
20
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Привітання конвенції 2008

Де є покарм свіжий,
Там орли злітаються.
Щоб набратись сили і ген знов в політ.
Від тієї сили
Крила розправляються,
Бо та дивна сила йде від Божих слів.
Знов знайомі лиця,
Руки потискаються.
Мир вам, браття й сестри, лине з кожних уст.
Знов Христові учні
В Львові зустрічаються,
Віримо, й присутній духом є Ісус.
З Ним ми будем разом
Всі, немов Апостоли,
Як у ранній церкві, разом всі будем.
Спас почерез браттів
Світла дасть нам вподосталь,
І через темряву йтимем, як удень.
І хоч злий лютує,
Наче лев рикаючий,
З нами є Безсмертний, з нами Сильний є.
Він, останніх членів
Церкви добираючи,
Щоби славне Царство розпочать Своє.
Тож на покарм свіжий
Всі ми тут зібралися,
Щоб набратись сили для духовних справ,
Щоб побільшить віру,
Мудрість щоб додалася,
Й ще сильнішим кожен у любові став.
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25 Щоби з Христом з’єднатися навіки
Моя професія є садівник,
Вирощую я яблуні і груші.
Зарівно ж і Христовий ученик,
Що слово Боже сіє в людські душі.
Я так старанно дбаю про свій сад,
Обкопую, підживлюю і чищу.
І в правді Божій розвиваюсь й сам,
Щоб від гріхів своїх себе очистить.
Рости, садочку, саде, виростай,
Давай врожаї щедрі та великі.
О Боже, сил дай на святий врожай,
Щоби з Христом з’єднатися навіки.

26

Мелодія любові

А мелодія любові розпочалась від Єгови,
А Єгові – ні початку, ні кінця.
А мелодія любові стала Словом, стала Богом
І піднялась до тернового вінця.
А мелодія любові – плану Божого основа,
І всіх задумів Його, і всіх творінь.
І зове вона із світу найчарівнішу Невісту
Для весілля славного з Царем царів.
А мелодія любові зазвучала в пісні новій,
І співають її члени Агнця.
Нею сталось воскресення, нею сталося спасення,
Нею Син праворуч сів біля Отця.
А мелодія любові досконало світ відновить
І лунатиме в людських серцях тоді.
І прийдуть усі народи перед Тебе, Боже добрий,
І поклоняться Великому Тобі.
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Я з піснею завжди живу

Я з піснею завжди живу
І радісно співаю.
В ній Спаса бачу наяву
І Бога прославляю.
Для мене пісня – це мій Спас
З Його повчальним словом,
А заспів пісні повсякчас –
Це люблячий Єгова.
Мене покликав з світу Він
І дав пізнати правду.
Кінчається вже злий наш вік
І царство Боже рядом.
А я співатиму Тобі,
Мій Отче й Спасе любий,
Із злом вступатиму в двобій,
Несучи правду в люди.
І хай хтось скаже, що він щось,
Не боюсь сили злого.
Бо моїм Братом є Христос,
А мій Отець є Богом.

28

Силкуйсь себе поставить гідно

Силкуйсь себе поставить гідно
Перед Владикою землі.
Як до Христа будем подібні,
Отцю сподобаємсь й самі.
23

Силкуймось жити, мов ті діти,
В великій справі і малій.
Як до Христа будем подібні,
Не піддамося силі злій.
Силкуймось правду вчити здібно
І знати правду взагалі.
Як до Христа будем подібні,
То станем в світі цім малі.
Силкуймось час вживати плідно
І обережно – час лихий.
Як до Христа будем подібні,
То стане розум наш святий.
Силкуйсь, бори себе найбільше,
Своє старе щоб геть замів.
Як до Христа будем подібні,
Отцю сподобаємсь й самі.

29

І відізвешся зразу Ти

Я, Боже, згадую Тебе
В добрі і в горю, як прийде.
І відізвешся зразу Ти,
Щоби мені допомогти.
Стараюсь йти, о Боже мій,
По стежці вірній і вузькій.
Та стелить лід гріху лихий,
Щоби зробити путь слизький,
Щоб неможливо йти по нім,
По ховзькуватім і слизькім.
І відізвешся зразу Ти,
Щоби мені допомогти.
24

З Тобою разом я піду
І відпочинок свій знайду.
В Твоїй любові й доброті,
В Твоєму Синові Христі.
Й не потривожить вже ніщо,
Та хоч би й сталося будь-що,
І відізвешся зразу Ти,
Щоби мені допомогти.

30

Воскресення

А Христове воскресення
Воскресило всім життя.
В парі з ним іде спасення,
Йде надія нам свята.
Воскресення, Вознесення,
По правиці Спас вже сів.
З Ним прийде Благословення
В тисячлітньому часі.
І земля радіє й небо,
Наш Спаситель переміг,
Взяв гріхи усіх на Себе,
Він Отцю любов зберіг.
Переміг Він жало смерті,
Викупну ціну сплатив.
І завіса враз роздерлась,
Щоб з черідкою знайтись.
25
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Надія
Надійся на Бога і житимеш вічно,
Надія людину тримає в житті.
Любов вона в’яже до себе і віру,
Ці троє в Спасителі були, в Христі.
І Він переміг, бо надію мав сильну
На Божі обітниці й Божі права.
І в небо вознісся Безсмертним вже Сином,
І власть Йому дана, і честь, і хвала.
Надія, повірмо, – не просте це слово,
В ній віра і сила у парі живе.
Разом вона їх поєднала в любові
І разом невіру і сумнів жене.
Надія – не слово, не погляд, не діло,
А щось, що веде нас в житті, наче стяг.
Веде нас щоденно, і тихо, і сміло,
Надія у Бозі усім дасть життя.

32

Справедливість

А Справедливості немає ні початку, ні кінця,
Вона не народилась, як народжувалось сонце,
Чи місяць, води, люди, птаство, комашня чи сосни,
Вона ровесниця є нашого Небесного Отця.
На ній престіл Отець Собі зробив на вічнії віки,
Любов’ю Він оперезав його назавжди міцно.
І справедливість з силою у парі йшла сумісно,
І мудрість разом була, що не радилась з ніким.
26

За гріх по справедливості Отець Адама покарав,
Та Милосердя смертну кару з часом відмінило.
У плані Божому воно було, немов вітрило.
Що повернуло Справедливість на Христовую любов.
А в тисячліттю милосердя відійде на інший план,
Там суд буде вагою, а мірилом Справедливість.
Не встоять на суді всі непослушні й неправдиві,
Бо Справедливість витне їх й не впустить у грядущий лад.

33

Віра

Без віри угодити Богу не можна,
Але віра без діл є мертва.
От і ми працюємо над собою кожен
І не день, і не рік, і не два.
Щоб збудувати собі характер новий,
На узірець Господа Христа,
Щоб не був у нас кожен день однаковий,
А у великій вірі зростав.
Павло каже, хто має велику віру,
Той у відпочинок увійшов.
А відпочинок від гріха вводить в вічність,
Стараймось, щоб кожен його мав.
Стараймось й ввійдем в відпочинок постійний,
Поза заслоною дасться він.
Такий відпочинок нам стане надійний,
Лишень, як Авраам, кожен вір.
27

34 Очам тільки страшно, а з Богом все зробим
Очам тільки страшно,
А з Богом все зробим,
Було б лиш бажання
І ціль благородна.
Дивлюся, мурахи
Будують мурашник,
По крихті маленькій
Приносять здалека.
І виріс мурашник,
Великий мурашник
По крихті маленькій, –
Повірить нелегко.
Було б лиш бажання
І ціль благородна.
Очам тільки страшно,
А з Богом все зробим.

35 Коли чимось спокуситься наша віра
Коли чимось спокуситься наша віра
І захоче слави чи багатств,
То за нас більш, напевно уже, повірмо,
Христос Бога не буде благать.
І спіткає нас доля, як отих кленів,
Що проміняли на злото лист зелений.
Ой, ви, клени, клени, клени,
Проміняли ви на злото
Своє листячко зелене.
А коли вже спам’ятались,
Що красу свою продали,
Злото кинули в болото.
І у сльози, і у сльози
Та й гольцем пішли в морози.
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До царя Його царівна йде

Лагідна і ніжна,
В шатах білосніжних
До Царя Його царівна йде.
Йде вона здалека
По путі нелегкім,
Цар її в палату заведе.
Як зійдуться разом,
Будуть мати радість
У благословенні всіх людей.
Люди стануть щирі,
Житимуть у мирі,
Смерть і зло навіки пропаде.
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Церква

Вийшли з світу добрі люди,
Щоб навчитись слів святих.
Бог покликав їх і любить,
І Христа послав до них.
І зреклись всього ці люди:
Слави земної й вигод.
Бог покликав їх і любить,
Бо вони – Христів народ.
Звуться церквою ці люди
І проводять свято час.
Бог покликав їх і любить,
Головою в них є Спас.
29
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Вифлеєме, Вифлеєме

В Давидовому місті Вифлеємі
Нечувана ще сталася новина.
Де нова зірка зупинилась в небі,
Без мужа діва породила Сина.
Вифлеєме, Вифлеєме,
Ти зорею засвітився.
У твоїй простій стаєнці
Всім Спаситель народився.
Спаситель народився всього світу
І Він є плану Божого основа,
Щоб темноту навік змінить на світло,
А втрачене життя вернути знову.
Спаситель народивсь, щоб царювати,
Та перше гідну вибере царівну,
Щоб з нею грішний лад поруйнувати,
А царство Боже заснувать зарівно ж.
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О любий Спасе, мій Ісусе

О любий Спасе, мій Ісусе,
Дозволь з Тобою близько йти.
Щоб поборов я всі спокуси
І різні види темноти.
Від Тебе сили наберуся,
Любові, віри й доброти.
В борні об скелю обіпруся,
А скеля, Господи, – це Ти.
30

Як Гедеон, я стану смілим
Й воду хлептатиму з долонь.
А що б без Тебе, Спасе, міг я?
Безсилий був би лиш, либонь.
І нещасливий й невеселий,
Не знав би правди красоти.
Я хочу, щоб в моєму серці
Навік замешкав, Спасе, Ти.

40

Терпіння

Маймо, браття і сестри, терпіння,
Всьому Богом назначений час.
У терпінню є наше спасіння,
По терпінню оцінить Бог нас.
Вже Грядущий прийшов, і хай кожен
Набереться терпіння взапас.
Волю Божу чинім, не тривожмось,
Що обіцяне, буде для нас.
А терпіння іде від любові,
Від надії і віри іде.
А терпіння в молитві до Бога
Нас до успіху всіх приведе.
І терпіли старинні пророки,
І терпів за гріхи наші Спас.
Про терпіння Павло пише й просить,
Щоб воно над любов було в нас.
Над собою працюймо найбільше,
Щоб терпіти навчитися нам.
А в терпінню живім найсвятіше,
В цьому Бог помагатиме Сам.
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О Висото і Глибино

Вже Яків зветься Ізраїль,
Його Бог взяв за нарід Свій,
Щоб він майбуттю світу став пророчим.
О Висото і Глибино багатства Твого розуму, о Боже.
Ти маєш жити, як звелю,
За правду поблагословлю,
Скараю, як преді Мною збочиш.
О Висото і Глибино багатства Твого розуму, о Боже.
Тобі закон одному дав,
Щоб ти життя у ньому мав
І мусів його виконати кожен.
О Висото і Глибино багатства Твого розуму, о Боже.
І дні примирення ти мав,
Суботи й кучки святкував,
І привілеї мав жертвоприношень.
О Висото і Глибино багатства Твого розуму, о Боже.
До тебе Месію послав,
Але Його ти не прийняв,
Прийняли ті, що світові негожі.
О Висото і Глибино багатства Твого розуму, о Боже.
Мене знайшли, хто не шукав,
Відкривсь Я тим, хто не питав.
І місце не осталося порожнє.
О Висото і Глибино багатства Твого розуму, о Боже.
Як ізраїльтян, так і поган
Закрив Бог у непослух Сам.
І так усіх помилувати хоче.
О Висото і Глибино багатства Твого розуму, о Боже.
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42 Ой, як нелегко жить в лукавім світі злім
Озлобився лихий,
Побачивши кінець...
Спішить звести людей,
Хто йде по свій вінець.
Ой, як нелегко жить
В лукавім світі злім,
Де плине кожна мить
У напрямку лихім.
Ой, як нелегко жить,
Спішімо до Христа,
І стане кожна мить
Легка з Ним і свята.
Скрізь п’янство і гульня,
Розпуста і нелад.
Над правдою ганьба,
Іде на брата брат.
Неправда і роздор
Заполонили світ.
Багатство і терор
За ними йдуть услід.
Ой, як нелегко жить,
Спішімо до Христа,
І стане кожна мить
Легка з Ним і свята.
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Наш Спаситель

Христос помер, щоб смерті більш не було,
Христос воскрес, щоб воскресить навік життя,
Щоб мир і радість людям повернулись,
І воля Божа на землі була свята.
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Найбільше серце стережи

Понад усе, що стережеться,
Найбільше серце стережи.
Бо з нього, знай, життя береться.
О Боже, сил дай, поможи.
Щоб в серці правда розквітала,
Надія, віра і любов,
Щоб раптом лихо не закралось
Й не знуртувало в серці кров
На гордість, заздрість і лукавство,
На різні страхи до тривог...
І не зробило б з серця камінь,
Його ти мудрістю тринож.
А мудрість звиш просім у Бога
І радість повну у серця.
Хай нас веде вузька дорога
У найсвятішії місця.
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Христос царює

Христос царює,
Темрява й хмара навкруги.
Христос царює.
Довкола правди вороги.
Й допоки буде царювати,
Щоб ворогів всіх поконати
Підніжком ніг Своїх.
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Христос царює.
Звучить Євангелії вість.
Христос царює.
І з церквою жнивує світ.
Кукіль Він на огонь зжинає,
Пшеницю в клуні доставляє
Як головний жнивар.
Христос царює.
І гори топляться, як віск.
Христос царює.
В великім заколоті світ.
А Ізраїль з земель далеких
Вже повернувсь, немов лелеки,
В Обітований край.
Христос царює.
Знання піднеслось догори.
Христос царює.
Діждався світ Його пори.
Й допоки буде царювати,
Щоб ворогів всіх поконати,
Останній ворог – смерть.
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Ще в дитинстві мені моя мати

Ще в дитинстві мені моя мати
Розказала про Бога й Христа.
Що у небі високо-високо
Всемогутня є сила свята.
Що ця сила є ніжна і добра
І дає людям дощик й тепло.
І як ми її будем послушні,
То відверне від нас всяке зло.
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І я ріс, виростав і все думав
Про ту Силу могутню святу.
Як вона одночасно у небі
Й на землі поміж нами є тут.
Мати Біблію часто читала,
І порою я слухав її.
І збагнув, що ця книга премудра
Відповість на питання мої.
Я читав про сотворення світу
І пророцтва великі й малі.
І про мудрість царя Соломона,
Читав притчі Христа й взагалі.
Я старався про все прочитати
І дізнавсь, що Бог світ полюбив
Так, що Сина на смерть дав за нього,
Щоби світ у гріхах не згубивсь.
І зарівно ж дізнавсь про план Божий,
Що Бог хоче спасти всіх людей,
Щоби люди навчилися правди
Й на це визначив тисячу день.
Та перш Син має вибрать Невісту
У Євангельськім віці з людей,
Щоби світ разом з нею навчати
В цей призначений тисячний день.
Щоби люди усі стали вільні
І відчули Спасення Христа.
Щоби вічність на землю вернулась
Й повернулася воля свята.
Щиро вдячний Тобі, Боже добрий,
Що відкрив мені правду святу.
І зарівно ж завжди буду вдячний
Я Спасителю свому Христу.
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Давидовому Синові Осанна!

Викрикували дітки в храмі славно:
Давидовому Синові Осанна!
Первосвященики Христу докорять:
Чи Ти не чуєш, що вони говорять?
Христос в одвіт – хіба ви не читали:
«З уст немовлят Ти учинив похвалу.
З уст немовлят і тих, що ссуть ще груди».
Хвала Тобі навіки вічні буде.

48 Із переповнення серця уста промовляють
От візьму я до рук гітару і заспіваю
Про надію й віру і Божу любов.
Із переповнення серця уста промовляють,
Що на землю Спас уже вдруге прийшов.
Спас прийшов і престоли усіх злих царств ламає,
Наступив Його царювання вже час.
Із переповнення серця уста промовляють,
Щоб тільки віру сильну Він знайшов в нас.
Бо горе прийде на світ, яке усіх злякає,
Лиш вірні спасуться у горі такім.
Із переповнення серця уста промовляють:
З усіх сил всі Богу і Спасу служім.
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49 Прийшов Христос до нас удруге
Рум’янцем землю освітило
Зоріння нової доби.
І людям серце звеселило,
Хто в дусі Богом пробудивсь.
Христос прийшов до нас удруге,
Із царським титулом прийшов,
Щоб неправдиві трони втрутить,
А правду відновити знов.
Христос прийшов, як злодій тихо,
Як і приходив перший раз.
На світі бачим горе й лихо,
І бунти, й крики людських мас.
Організуються союзи,
Щоб зберегти ще світ старий.
Та не під силу різним шлюзам,
Коли напір води сильний.
Господь рахує військо Своє,
Збирає на останній день,
Щоби не було більше воєн,
Щоб ощасливити людей.
А Даниїл пророчим оком
Побачив в нашому житті
Знання піднесені високо
Не тільки земні, а й святі.
Глянь, Ізраїль зібравсь здалека
І жде на новий заповіт.
Й хоч ще йому буде нелегко,
Зате Месію прийме він.
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Христос оперезавсь й до столу
Поживу учням роздає.
Стільки не було ще ніколи
Так, що досита всім стає.
Звук Євангелії лунає,
Несе свідоцтво до людей,
Що Царство Боже наступає,
Що всьому злу кінець іде.
В розрухах світу постепенно
Спаситель в славу увійде
Й Свою Улюблену найперше
В палату царську заведе.
Скрізь буде радість і веселість
В благословенні всіх людей.
Христом зрадіє кожне серце
У цей Великий царський день.
У цей Господній славний день.
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Духовна драбина

Христос є до неба духовна драбина.
І висходить по ній кожна Божа дитина,
Що згоду при жертві з Христом учинила
Й на перший щабель при тій згоді ступила.
І свято живе, і розумно й розважно,
Бо знає, що з кожним щаблем буде важче.
Гріховнії грузи щодень відкидає
І руку Спасителя не відпускає.
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А щоб на щабель поступити ще вище,
Потрібно з Спасителем бути ще ближче.
Себе побороти, і світ, й злого духа,
І вірному бути у ділі і в думці.
З Христом поєднатись всеціло нам треба,
Щоб стать на щабель щонайвищий у небі.
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Поведи нас, о Ісусе

Вийди, Мій народе, геть із цього світу,
Щоб не мати спілки в їх гріхах.
Поведу вас Я усіх до правди світла,
Поведу вас по Своїх слідах.
Поведи нас, поведи нас, о Ісусе,
Як Тебе колись Отець Твій, поведи.
Щоб, як Ти, перемогли ми всі спокуси,
Поведи нас, поведи в Свої сліди.
Хочемо з Тобою вічну мати злуку,
Хочемо наук Твоїх й порад.
Раз вже взяли рала ми у свої руки,
Оглядатись не будем назад.
Знаємо, нелегка буде в нас дорога,
Знаємо, нелегкий буде хрест.
Поможи нам, Христе, примиритись з Богом,
Щоб ввійти в синівську славу й честь.
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Що день, то ближче Царство Боже
Що день то ближче Царство Боже,
На світ розбурханий поглянь:
Він довго бути так не може
Повен злоби, гріха і зла.
Повен насильства, страху й воєн,
Панує всюди дух лихий.
Такий час був іще за Ноя,
Такий непевний і важкий.
Його зупинить Спаса сила
І втихомирить назавжди.
І зв’язаний буде Ним сильний
Князь горя, смутку і нужди.
І розпічне Спас своє царство
У силі й славі на землі.
Благословляючи люд рясно,
Поверне радість замість сліз.
І буде там свята дорога,
І нею люди всі підуть,
Закона знатимуть святого
І славу Богу віддадуть.
А хто з людей буде затятий
Й свідомо в гріх знов увійде,
Той від життя буде відтятий,
Його вже більше не буде.
Всі люди житимуть у світлі
І в мирі, маючи любов.
Спас, навернувши в правді світ ввесь,
Поверне Богу його знов.
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Ісус Христос

Ісус Христос – Спаситель світу,
Надія людства і життя,
Він мудрістю є в Бога й світлом,
Першопочином й майбуттям.
Принизився Він низько-низько
Помити ноги учням Сам,
А був із Богом близько-близько
В великій славі в небесах.
Життя Своє розп’яв за всіх Він,
Прийшла у світ щаслива мить.
Як грішник на хресті висів Він,
Щоб від гріхів нас всіх звільнить.
Щоб правосуддя дать народам
І виконати Божий план,
В котрім живим світ мертвий зробить,
На те Він має силу й власть.
На те у Бога Він є вартий,
Взявши безсмертного вінця,
І світ до раю допровадить,
А гріх із смертю – до кінця.
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Велике щастя

Яке в житті потрібно щастя мати,
Щоб в зборі праведних перебувати.
Молитись з ними і пісень співати,
Яке потрібно в Бога щастя мати.
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Простота
До простоти можна дійти лишень складним життям,
Вона не дістається легко так і просто.
Візьмем, для прикладу, життя Спасителя Христа
В Його тяжких досвідченнях і пробах.
Він був простим, ласкавим і людей усіх любив,
І мудрим й мужнім, терпеливим і розважним,
Льону, що куриться ледь-ледь, ніяк не погасив
Й стебел надломлених не доломив невважно.
Отцю Він показав велику віру і любов,
А із людей забрав усі гріхи на Себе.
Для простоти складне життя – основа є основ
І глибина глибин поміж землею й небом.
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Світло

Гріхом затемнена земля,
Усе людство в темряві ходить.
Та раптом світло іздаля
Й в темряві декого знаходить.
В кого відкритії серця,
Що легко світлові дістатись,
І у молитві без кінця
І славлять Бога і Христа лиш.
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Вони те світло понесуть
В темні місця по цілім світі
І спраглих світла віднайдуть,
Щоб в їх серцях теж було світло.
Скоро прийдуть щасливі дні,
В котрих мир з правдою розквітнуть,
І звеселяться всі сумні,
Тоді Христос всім стане Світлом.
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Стою й дивлюся на осіннє листя

Стою й дивлюся на осіннє листя,
На різнобарвні, наче людські лиця –
Рожеві, жовті, чорні, побілілі,
І думаю: о неоднакові в житті вас грози перестріли.
Стою й вдивляюся у людські лиця,
У різнобарвні, мов осіннє листя.
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Так, як шорстка земля врожайна

Так, як шорстка земля врожайна,
Бува завжди шорсткою правда,
Шорстким і справжнє є життя.
Так, як гладка рука в нетяги,
Й гладка земля не родить жита,
Гладкою завжди є неправда.
Страшуся я життя гладкого,
Без правди, праці і любові.
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Де вдвох...

Де вдвох чи в трьох зійдуться в ім’я Моє,
Там завжди духом Я присутній є
І правди научаю їх святої,
Що мудрості і сили їм дає.
Отож ідіть за Мною сміло й вірно,
Надію всю на мене покладіть.
Хоч як в житті не було б важко й гірко,
Не зупиняйтесь, а за Мною йдіть.
Ідіть, хай кожен з злом в борні знайдеться,
Найперше сам себе, щоб поборов.
Бо Царство Боже силою береться,
А сили вам додасть Моя любов.
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Ми вдвох ідем
Я в молодих літах співав й тепер співаю,
Лишень змінив пісень своїх мотив.
Колись співав про зорі й водограї,
Тепер в піснях з Христом я полюбивсь.
Тепер із Ним від ранку аж до ночі,
Розказую Йому про себе все,
Що в святості і в правді жити хочу
І через Нього в мирі жить з Отцем.
А світ важкий, і зло ширяє всюди,
І без Христа не впораюсь я сам.
Ми вдвох ідем із правдою між люди
Й успішно проповідується нам.
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Ми вдвох ідем у спеку і негоду,
Із сил усіх тримаюся Його,
Щоб жити нам без гніву і розводу
І перейти крізь воду і вогонь.
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О блаженна днина та
О блаженна днина та,
Що пізнав я в ній Христа,
Й пізнаю ще дотепер,
Що за гріх Він мій помер.
Й пізнаватиму щодня,
Що прийшов Він іздаля.
І віднайдений Ним я –
Та загублена вівця.
І тепер з Христом іду,
З світлом через темноту.
Все я бачу на путі:
Ями й пагорби круті
І грузьку трясовину,
З Ним їх вважно обмину.
Обмину усякий гріх,
Цього сам би я не зміг.
Як спіткнуся – підведе
Й за Собою поведе,
Словом мудрим научить
Пильнувати кожну мить.
О блаженна днина та,
Що пізнав я в ній Христа,
Й пізнаю ще дотепер,
Що за гріх Він мій помер.
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Роздоріжжя
Якщо в житті дійдеш до роздоріжжя
І дальше йти уже не знатимеш куди,
Вслухайсь в слова за спиною пильніше,
Що скажуть: «Глянь, ось та дорога, нею йди».
І хоч як важко б не прийшлось йти й довго
По тій дорозі, будь лиш вірним до кінця.
До Господа звертайся – Він є добрий,
Він є лишень дорога твоя і життя.
І нею йди вперед, не оглядайся,
Цінуй понад усе Христа святе ім’я,
Із Ним живи, у Нього научайся
Й повернешся від роздоріжжя до життя.
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По вірі станеться тобі
Я з Євангелії дізнавсь,
Як Спас людей оздоровляв.
І Він казав їм все тоді:
«По вірі станеться тобі».
І Він сьогодні каже нам:
«По вірі вашій у Мій хрест –
Хто доторкнеться Моїх ран,
Той оздоровиться увесь».
О Боже, більше віри дай
Мені торкнутись ран Христа,
В цьому, прошу, допомагай,
Щоб чистим я й здоровим став.
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В роботі день минає швидко
В роботі день минає швидко,
Й не зглянешся, як він мина.
А без роботи нудно й гидко,
Здається, дню кінця нема.
Дивуюсь з тих, що, ніби трутні,
Живуть без діла цілі дні.
Для них нудні не тільки будні,
Для них й святкові дні нудні.
Навіщо нудиш Божим світом,
Живеш у ньому тягарем.
Поглянь: із росяного цвіту
Для тебе бджілка мед бере.
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Кажуть, без Бога ні до порога
Кажуть, без Бога ні до порога.
Так кажуть люди, я спостеріг.
Коли тривога, тоді до Бога,
А по тривозі панує гріх.
А по тривозі богом є гроші,
Про них думки лиш вдень і вночі.
Навіщо людям закони Божі,
Вони й без них є вже багачі.
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Але без них ви бідні й мізерні,
В життя без правди приходить гріх.
Жадоба й заздрість в вашому серці
Ведуть без Бога вас й за поріг.
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Не поступімся правдою нікому
Не поступімся правдою нікому,
Усе життя у ній бажаймо жить.
Христос й на мить не поступився злому,
Хоч як Його старався він зловить.
Отож і ми, узявши зброю Божу,
Відважно йдім із правдою між люд.
Господь усім нам в труднощах поможе,
І не настрашить нас ворожа лють.
Апостола Павла в борні згадаймо,
Яку він після неї радість мав.
Молімся Богу і пісень співаймо,
Щоб кожен з нас завжди перемагав.
Христос для нас є приклад і натхнення,
І Він усім нам ясно предсказав:
“Мене гонили, й в вас будуть гонення”, –
Лишень, щоб віру сильну кожен мав.
Не поступімося правдою нікому,
Усе життя у ній бажаймо жить.
Прийшов Христос, кінець приходить злому,
І вічно правда всім буде світить.
49
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Немов до сонечка схилились квіти

Немов до сонечка схилились квіти,
Так до Ісуса скрізь горнулись діти.
Він дозволяв до Себе їм ходити,
Щоби святої правди їх навчити.
Серед учнів дітей Він раз поставив
Й сказав, що хто, мов дітки ці, не стане –
Поглянувши на діток доокола –
Той в царство Боже не ввійде ніколи.
Отож пильнуймо, щоб у нашім серці
Були любов, добро і милосердя.
Тоді з Ісусом будемо і з Богом,
Як квіти біля сонечка ясного.
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Дороги
Дороги в світі різні є,
То рівні, то круті,
Та є одна доріженька
В Ісусові Христі.
Вона веде до пристані,
Що зветься ще життям.
Я йду по ній без примусу
В щасливе майбуття.
Дай сил мені, Ісусе мій,
По цій дорозі йти,
Щоб обійти спокусника
І з неї не зійти.
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Нам, браття, треба мати віру і терпіння,
Всьому назначив Бог і пору, і свій час.
А час відкриє і пророцтва, і видіння,
Хай лиш любов братерська й єдність буде в нас.
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