1. Не мога с думи да Ти кажа
(Em)Не мога с думи да Ти (C)кажа
Оставяш (G)ме без дъх, И(D)сус
Но пак ду(Em)шата ми ще (C)вика:
"Боже, (G)свят Си(D)!"
(D)Твойто (Em)име призо(C)вавам
Всичко (G)друго изблед(D)нява
Слава(Em)та Ти ме пле(C)нява
Боже, (G)свят Си(D)
Боже, (Em)свят Си
(C)Свят Си, Госпо(G)ди
(G)Сърцето ми ще казва вина(D)ги:
"Живея (C)за (Em)Твоята (D)слава!"
(G)Даже и света да се ру(D)ши
Живея (C)за (Em)Твоята (D)слава

2. Пастирю Христе
(D)Пастирю Хрис(Em)те на (A)моята ду(D)ша
Къ(Hm)дето искаш (Em)Ти ще те (G)сле(A)двам
(D)Вече съм ре(Em)шил да (A)слушам Твоя (D)глас
Къ(Hm)дето искаш (Em)Ти (A)ме во(D)ди (D7)
При зе(G)лените тре(A)ви и при (D)бистрите во(Hm)ди
Доб(Em)рият Пастир (A)мой е до (D)ме(D7)н
Щом пред (G)мен е плани(A)на или (D)тъмна доли(Hm)на
Доб(Em)рият Пастир (A)мой е до (D)мен.

3. Твойто Царство е правда, радост и мир
(Hm)Татко(G), (D)Който Си (A)на небето
(Hm)Да се(G) (D)святи (A)Твойто име
Да (Hm)дойде Твойто (G)Царство
Да (D)бъде (A)Твойта воля
(Hm)Както на не(G)бето
Та(D)ка и на зе(A)мята
Твойто (Hm)Царство е (G)правда, (D)радост и (A)мир /4

4. Носим ти жертва на хвала
(C)Носим ти жертва на хва(Am)ла
Във Твоя (F)дом, Госпо(C)ди
(C)Носим ти жертва на хва(Am)ла
Във Твоя (F)дом, (G)Госпо(C)ди(C7)
(C7)И ний при(F)насяме на (C)Теб
и жертва (G)на благо(C)дар(C7)ност
И ний при(F)насяме на (C)Теб
и жертва (G)на хва(C)ла
Модулация:
(D)Носим ти жертва на хва(Hm)ла
Във Твоя (G)дом, Госпо(D)ди
(D)Носим ти жертва на хва(Hm)ла
Във Твоя (G)дом, (A)Госпо(D)ди(D7)
(D7)И ний при(G)насяме на (D)Теб
и жертва (A)на благо(D)дар(D7)ност
И ний при(G)насяме на (D)Теб
и жертва (A)на хва(D)ла
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5. Ако жадува душата ти за живот
(Am)Ако жа(F)дува ду(C)шата (G)ти за жи(Am)вот,
Ако си (F)търсил (C)истинс(G)ката лю(Am)бов
Потър(F)си я в (G)моя (C)Бог. /2
(Am)Той за (F)Тебе на (C)кръст (G)бе разпн(Am)ат
Грехов(F)ете ти в(C)зе (G)и сра(Am)ма
(F)Той е (G)моя (C)Бог. /2

6. Кръвта на Господа
(Dm)Кръвта на Господа е върху нас
Мощта на (Gm)Силния идва във нас
Ръката (A)Божия е над нас по (Dm)пътя

2
(преход H C Dm)

Където (C)е Духът Му изчезва (F)всеки (A)страх
Където е Духът Му там е (Dm)свобода
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7. Когато Ти ми каза
(Am)Когато Ти ми каза: "Тър(Dm)си лицето Ми!"
(F)Моето сърце Ти (Dm)каза:
"Ли(E)цето Ти ще (Am)търся!"
(Am)Ти Си мой Бог и мой Си Госпо(Dm)дар
Ти Си мой (G)Цар и (C)мой Спасител (Am)Си.
Исус, о(Dm)бичам Те от все сърце
На Тебе (E)пея аз хвалени(Am)е.

2

2

(Am)Когато Ти ми каза: "Тър(Dm)си лицето Ми!"
(F)Моето сърце Ти (Dm)каза:
"Ли(E)цето Ти ще търся (Am)винаги!"
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8. Аз атакувам
(Hm)Аз атакувам на ада (Em)портите
2
и те не (F#)могат да ми усто(Hm)ят.
(Hm)Исус е Господ, живее (Em)Той във мен
чрез сила(F#)та на Святия Си (Hm)Дух.
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(Hm)Аз атакувам превземам (Em)портите
2
извеждам (F#)вързани пленници от (Hm)там!
(Hm)Исус е Господ, Той даде (Em)ми властта
2
аз да съ(F#)сипя делата на вра(Hm)га!
(Hm)Аз атакувам на ада (Em)портите
и те не (F#)могат да ми усто(Hm)ят.
(Hm)Аз атакувам превземам (Em)портите
извеждам (F#)вързани пленници от (Hm)там!
(Hm)Исус е Господ, живее (Em)Той във мен
чрез сила(F#)та на Святия Си (Hm)Дух.
(Hm)Исус е Господ, Той даде (Em)ми властта
аз да съ(F#)сипя делата на вра(Hm)га!

2

2

9. Исус, даваш ми спасение!
(Dm)И(C)сус, даваш (Am)ми спа(Dm)сение!
(Dm)И(C)сус, ме из(Am)пълваш с (Dm)мир.
(Dm)Бла(C)годарност (Am)Ти от(Dm)давам.
(Dm)Хва(C)ля Те от (Am)все сър(Dm)це.
Припев:
(Dm)Мойта (F)сила (C)Си, Мойта (A)песен на жив(Dm)ота.
Ти Си (F)вечен (C)Цар, Сила(A)та Ти е без(Dm)край.
В Тебе (F)аз от(C)крих това, ко(A)ето вечно (Dm)търсех.
Даваш (F)ми ръ(C)ка да побеж(A)давам всеки (Dm)ден.
(Dm)Ра(C)ните Ти ме (Am)изце(Dm)ляват.
(Dm)Даде (C)ми живот чрез (Am)Твойта (Dm)смърт.
(Dm)Твой(C)та кръв се(Am)га ме о(Dm)чиства.
(Dm)Ти (C)Си ми на(Am)дежда(Dm)та.
Припев:....

10. Искам от Твойта любов
(Hm)Искам от Твойта лю(F#)бов, искам от Твоята (Hm)милост
Искам мирът Ти във (F#)мен, Искам от Твоята (Hm)благост
(D)Моето малко сър(G)це, (A)Още и още из(D)пълвай.
В (Hm)Твоите нежни ръ(Em)це, (F#)винаги Ти ме но(Hm)си.
(Hm)Викам към Тебе Господи Хрис(Em)те /Аз викам Боже мой/
(A)Чакам Те Боже Ти ела се(D)га /Ела сега/
(Hm)Смело да ходя с Тебе Боже (Em)мой
И да Те (F#)хваля аз завина(Hm)ги.
(Hm)Искам от Твойта лю(F#)бов, искам от Твоята (Hm)милост.

11. Когато бях във плен
(Gm)Когато бях във плен Ти ме из(F)бави, Татко мой
(Dm)И Си ме обгърнал с любов(Gm)та Си
(Gm)Отвори очите ми, за да Те (F)видя, Господи
По(Dm)маза ме със мир и любов(Gm)та Си
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(Gm)Не мога да живея, Царю (F)без да Си до мен
Без (Dm)Твоята любов вътре в (Gm)мен
(Gm)Не искам да вървя напред без (F)Твойта топлина
(Dm)Няма смисъл, Господи без (Gm)Теб
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(Gm)Ти Си живот, Ти Си лю(F)бов
И няма (Dm)друг като (Gm)Теб

12. Зная какво ти чувстваш
(C)Зная какво ти (Dm)чувстваш, Аз (G)виждам твоя ст(C)рах,
обърканите (Dm)чувства във (G)твоето сър(C)це.(C7)
(F)Но искам ти да з(G)наеш, че (Em)нямат стойност (Am)те.
Не мис(Dm)ли за това, за(G)щото Аз никога не ще те ос(C)тавя!(C 7)

Припев:
Жи(F)вотът, който (G)Съм ти дал, не (Em)могат ти от(Am)не.
По(Dm)ложил Съм пе(G)чатът Си във (C)те(C7)б!
(F)Святият Ми (G)Дух ти (Em)дава сила (Am)днес
Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.
(C)Аз Съм ти прос(Dm)тил за (G)всички грехо(C)ве!
Не спирай да ме (Dm)следваш, не (G)се страхувай (C)ти!(C7)
(F)Аз ще бъда със (G)тебе във (Em)твоите де(Am)ла.
Не мис(Dm)ли за това, за(G)щото Аз никога не ще те ос(C)тавя!(C 7)

Припев:
Жи(F)вотът, който (G)Съм ти дал, не (Em)могат ти от(Am)не.
По(Dm)ложил Съм пе(G)чатът Си във (C)те(C7)б!
(F)Святият Ми (G)Дух ти (Em)дава сила (Am)днес
Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.
(C)Не спирай да пок(Dm)азваш (G)Моята люб(C)ов.
Аз ще бъда със (Dm)тебе във (G)твоите де(C)ла.(C7)
(F)Може да постр(G)адаш във (Em)битката с гре(Am)ха,
но не мис(Dm)ли за това, за(G)щото Аз никога не ще те ос(C)тавя!(C 7)

Припев:
Жи(F)вотът, който (G)Съм ти дал, не (Em)могат ти от(Am)не.
По(Dm)ложил Съм пе(G)чатът Си във (C)те(C7)б!
(F)Святият Ми (G)Дух ти (Em)дава сила (Am)днес
Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.(Am)
Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)те(Am)б.
Без(Dm)силен е све(G)тът около (C)теб.

13. О, Молитва!
(Em)О, Молитва! О, Мо(Am)литва!
Нам да(Em)рена (H)от От(Em)ца!
(Em)В страшни дни тук и всред (Am)битки
мен ос(Em)таваш (H)ти са(Em)ма!(E)
Ден и (Am)нощ не съм аз (D)спал на ко(G)лене съм сто(C)ял,
духом (Am)разго(H)варяйки с Хрис(Em)та.(E)
О, Мо(Am)литва ти са(D)ма ме из(G)дигаш в небе(C)са,
помог(Am)ни и (H)сила дай се(Em)га!
(Em)Вън бушува вятър (Am)леден,
сняг и (Em)скреж се (H)блъскат с (Em)яд.
(Em)И в сърце ми буря (Am)вее тъмни(Em)на от (H)целий (Em)свят.(E)
Но в пръст(Am)та се аз сми(D)рих
и в скръб(G)та си се мо(C)лих,
към Хрис(Am)та из(H)дигайки гла(Em)са:(E)
"О, Мой (Am)Боже знаеш (D)все как те(G)жи ми на сър(C)це!
Само (Am)реч ка(H)жи - ще съм бла(Em)жен!"
(Em)Много търсят лек жи(Am)вот тук,
търсят (Em)щасти(H)е на(Em)вред.
(Em)Тъй и аз бях и меч(Am)таех
за щаст(Em)ливи, (H)славни (Em)дни.(E)
За ед(Am)но сега го(D)ря - за да (G)чувствам аз всег(C)да
Твоя(Am)та це(H)лителна ръ(Em)ка, (E)
на пле(Am)щи ми да ле(D)жи и в жи(G)тейските скър(C)би
нежно (Am)да ме (H)радва и те(Em)ши!
(Em)О, Молитва! О, Мо(Am)литва!
В благо(Em)дарност (H)аз го(Em)ря!
(Em)И прославям Твойта (Am)сила,
Твои(Em)те дъл(H)бочи(Em)ни.(E)
О, Мо(Am)литва ти ед(D)на мен во(G)дителка в нощ(C)та,
щом у(Am)нил в бор(H)бата падам (Em)аз - (E)
от не(Am)бе те чува (D)Бог, Ти ме (G)вдигаш в свят ви(C)сок радост (Am)чудна (H)даваш ми в тоз (Em)час!

14. Боже само в Тебе
1. (Dm)Боже само в (C)Тебе жи(A)вот намирам (Dm)аз,
уве(F)рение ми (C)даваш в този (Dm)час.
Ти ме обнов(C)яваш, щаст(A)лив ме правиш (Dm)Ти.
(F)Рани изцел(C)яваш и ду(Dm)ши.
Пр.: В Твойта (F)ласка приют(C)и ме
Моя (A)крепост Ти бъд(Dm)и
и по (F)пътя си вод(C)и ме Госпо(Dm)ди

2

2. (Dm)Боже само в (C)Тебе, в (A)Твоето присъстви(Dm)е
(F)имам пълна (C)радост и по(Dm)кой.
В безпътица се (C)лутах, но (A)всичко ми прос(Dm)ти.
Не(F)верен бях, ост(C)ана верен (Dm)Ти.
Пр.: В Твойта (F)ласка приют(C)и ме
Моя (A)крепост Ти бъд(Dm)и
и по (F)пътя си вод(C)и ме Госпо(Dm)ди

2

3. (Dm)Боже само в (C)двете про(A)тегнати с любов ръ(Dm)це
да(F)леч от мен ост(C)ават страхо(Dm)ве.
Мойте скърби и трев(C)оги по(A)несъл си на кръста (Dm)где
(F)разпнат бе за м(C)ойте грехо(Dm)ве.
Пр.: В Твойта (F)ласка приют(C)и ме
Моя (A)крепост Ти бъд(Dm)и
и по (F)пътя си вод(C)и ме Госпо(Dm)ди

2

15. Христос е смисъл на живота ми
1. (D)Христос е смисъл на живота (A)ми
и придо(G)бивка (A)неговия (D)път!
Тук няма (D7)мир, покой освен във (G)този път за мен –
2
Христос е (D)смисъл (A)на живота (D)ми!
2. (D)Сърцето ми бе пълно с грях и (A)срам,
но се о(G)бърна (A)скоро в Божий (D)храм.
Измито (D7)бе щом чух веста на (G)Господа в кръвта 2
Христос е (D)смисъл (A)на живота (D)ми!
3. (D)Не знам все още някои не(A)ща,
но знам, че (G)Моят (A)Всемогъщ Ба(D)ща
миг щом с кръв(D7)та си ме покри гре(G)хът ми Той оми 2
Христос е с(D)мисъл (A)на живота (D)ми!
16. Сила моя и песен моя е Господ
(Hm)Сила моя и (D)песен моя (Hm)е Гос(D)под
2
и (Em)Той ми стана из(G)бавител
и (F#)Той ми стана из(Hm)бавител
(G)Сила моя и песен моя (Hm)е Гос(D)под
2
и (Em)Той ми стана из(G)бавител
#
и (F )Той ми стана из(Hm)бавител
(Hm)Хвалете (D)Господа (Hm)всички на(D)роди
(Em)Славосло(G)вете Го (F#)всички племе(Hm)на
(Hm)Защото (D)милостта Му към (Hm)нас е го(D)ляма
и (Em)верността Гос(G)подна (F#)трае до ве(Hm)ка.
(G)Хвалете Господа (Hm)всички на(D)роди
(Em)Славосло(G)вете Го (F#)всички племе(Hm)на
(G)Защото милостта Му към (Hm)нас е го(D)ляма
и (Em)верността Гос(G)подна (F#)трае до ве(Hm)ка.
Алилу(F#)я! А(Hm)мин!
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17. ГОСПОД Е СКАЛА МОЯ
(Em)Господ е скала моя. Крепост моя, Избавител.
(D)Бог е канара моя, на Когото се надявам (Em)аз.
Висока моя кула. Щит мой и Прибежище.
(D)Рог на избавление. Спасител мой, завина(Em)ги.
Аз към (D)Тебе ще из(Em)викам! Само (D)Тебе ще (Em)хваля!
Аз на (D)Тебе ще (Em)пея и (D)Ти ще ме спа(Em)сиш. /2
18. Боже мой, аз искам да пия от Теб
(Hm)Боже мой, аз (G)искам да пия от (D)Те-e-e-(A)-eб
(Hm)Боже мой, аз (G)искам да ходя със (A)Теб
(Hm)Искам да (G)бъдеш приятел (A)мой
(Hm)Искам (G)да живея за (A)Теб
Ти Си моя (Hm)Бо-o-o-(G)-oг
Ти Си моя (D)Ца-a-a-(A)-aр
2
Живея за (Hm)Те-e-e-(G)-eб
Ще Те (D)следвам завина(A)ги / за край: завина(Hm)ги
19. Ти Си истински живот
(Em)Ти Си истински жи(C)во(Em)т
Ти Си истинска лю(C)бо(Em)в
Пленяваш моето сър(D)це
Аз искам повече от (Em)Теб
(C)И преди (G)всичко
Аз (D)искам да съм с Тебе, мой И(Em)сусе
Да (C)пия от (Em)Теб
Да (C)виждам Твоето лице
Да (D)чувствам Твоето сърце
Аз (Em)искам да съм с Теб
О(C)бичам Те, И(D)сусе / за край: (Em)

20. Пада хомота
1. (Em)ДУХЪТ НА ГОСПОДА ЙЕХОВА Е ВЪРХУ (C)МЕН
ПО(D)МАЗАЛ МЕ Е ДА БЛАГО(Hm)ВЕСТВАМ НА БЕДНИ(Em)ТЕ
(Em)ИЗПРАТИЛ МЕ Е ДА ПРОГЛАСЯ ОС(C)ВОБОЖДЕНИЕ
НА (D)ПЛЕННИЦИТЕ И ПРО(Hm)ГЛЕЖДАНЕ НА СЛЕПИ(Em)ТЕ
Припев:
(Em)ПАДА ХОМОТА, ПАДА
ПОРАДИ (C)ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРО(Em)ШАВА СЕ
2. (Em)ДУХЪТ НА ГОСПОДА ЙЕХОВА Е ВЪРХУ (C)МЕН
ДА (D)ПУСНА УГНЕТЕНИ(Hm)ТЕ НА СВОБО(Em)ДА
(Em)ДА ПРОГЛАСЯ ГОСПОДНИЯТ ЮБИ(C)ЛЕЙ
И (D)БЛАГОВОЛЕНИ(Hm)ЕТО НА ГОСПО(Em)ДА
Припев:
(Em)ПАДА ХОМОТА, ПАДА
ПОРАДИ (C)ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРО(Em)ШАВА СЕ
3. (Em)ТОВАРЪТ ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ОТ ПЛЕ(C)ЩИТЕ ТИ
ХО(D)МОТЪТ ЩЕ ПАДНЕ (Hm)И ЩЕ СЕ СТРО(Em)ШИ
(Em)ЩЕ СЕ СТРОШИ ПОРАДИ ПОМА(C)ЗАНИЕТО ТИ
КО(D)ГАТО ХВАЛИШ И ИЗ(Hm)ДИГАШ ИМЕТО НА (Em)ГОСПОДА.
Припев:
(Em)ПАДА ХОМОТА, ПАДА
ПОРАДИ (C)ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРО(Em)ШАВА СЕ

21. ЩЕ ИЗВИКАМ АЗ КЪМ ТЕБЕ
(G)Ако някой вярва в (Em)Мене,
Реки от жива во(Hm)да ще потекат
От утробата (C)му (D)- Така казва (G)Бог.
(G)Ще извикам аз към Тебе
и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам
Ще ми покажеш ве(D)лики неща,
неща, които аз не (G)зна-a-a(D)aм.
Ще извикам аз към (G)Тебе
и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам
Ще ми покажеш ве(D)лики неща,
неща, които аз не (G)знам.
(G)Да възлюбиш Госпо(Em)да Твоят Бог
със цялото си сър(Hm)це и душа
Със всичкия си (C)ум и сила (D)- Така казва (G)Бог
(G)Ще извикам аз към Тебе
и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам
Ще ми покажеш ве(D)лики неща,
неща, които аз не (G)зна-a-a(D)aм.
Ще извикам аз към (G)Тебе
и Ти ще ми отго(Am)вориш аз знам
Ще ми покажеш ве(D)лики неща,
неща, които аз не (G)знам.

22. Тази вечер /сутрин/ искам
(D)Тази вечер /сутрин/ (Hm)искам (Em)нещо да Ти дам,
(A)но какво да бъде аз не (D)зна(A)м.
(D)Всичко що е в (Hm)мене, (Em)всичко на света (A)чудесата на небето (D)Твои са.(D7)
Ти
Ти
Ти
Ти

дой(G)де и (A)даде сър(D)цето Си.(D7)
дой(G)де и (A)даде до(D)ри живота (D7)Си.
дой(G)де и (A)даде (F#m)нов живот на (Hm)всеки
дой(Em)де и (A)даде сър(D)цето Си.

(D)Словото Ти (Hm)учи да (Em)бъдем като Теб.
Най-(A)малкото да бъдем верни
слу(D)ги с любов на (D7)всеки човек.
(D)Тази вечер /сутрин/ (Hm)искам (Em)нещо да ти дам,
(A)но какво да бъде аз вече (D)знам:(D7)
Аз
Аз
Аз
Аз

ще (G)дойда и (A)ще ти дам сър(D)цето си.(D7)
ще (G)дойда и (A)ще ти дам до(D)ри живота (D7)си.
ще (G)дойда и (A)ще прекарам (F#m)вечността със (Hm)Тебе.
ще (Em)дойда и (A)ще ти дам сър(D)цето си. (D7)

Аз до(G)шъл съм и (A)давам Ти сър(D)цето си.(D7)
Аз до(G)шъл съм и (A)давам ти се(D)га живота (D7)си.
Аз до(G)шъл съм, за (A)да прекарам (F#m)вечността със (Hm)Тебе.

Аз (Em)дошъл съм и (A)дадох ти сър(D)цето си.

23. Обичам Те Исусе
1. (Em)Благословения изливаш от не(Am)бето
Изпълваш (D)нашите сърца със лю(G)бов(C)
Ти даваш мир, на(Em)дежда във жи(Am)вота
Ти Си Е(H)динствен Спасителю Хрис(Em)те
Пр.: (Em)Обичам Те Ис(Am)усе(D) само Теб си (G)и(Em)мам
2
не мога аз без (Am)Тебе, без (H)Тебе да жи(Em)вея
2. (Em)Благодаря Ти за любовта го(Am)ляма,
за милос(D)тта Ти, към твоите ча(G)да.(C)
Аз ще Ти служа до (Em)края на жи(Am)вота.
Благода(H)ря Ти, че Ти си ме изб(Em)рал.
Пр.: (Em)Обичам Те Ис(Am)усе(D) само Теб си (G)и(Em)мам
2
не мога аз без (Am)Тебе, без (H)Тебе да жи(Em)вея

24. Святи Душе Ти Си тук
(G)Святи Душе Ти Си тук „Доб(D)ре до(C)шъл“
Святи (D)Душе Ти Си тук „Доб(C)ре до(G)шъл“
(G)Надежда и блаженство, най-б(D)лагодатна (C)цел,
Ти Си (D)тук „Доб(D7)ре до(G)шъл“.
(G)Святи Душе Ти живееш във (D)този (C)храм
Святи (D)Душе Ти живееш във (C)този (G)храм
(G)Молитви и хваления се (D)чуват вече (C)там
Ти жи(D)вееш във (D7)Този (G)храм.
(G)Святи Душе, ето мое(D)то сър(C)це
Святи (D)Душе, ето мое(C)то сър(G)це
(G)то плува като кораб във (D)Твоето мо(C)ре
ето (D)мое(D7)то сър(G)це.

25. Даваме ти почит
(C)Даваме Ти почит, чест и (Am)слава
Из(Dm)дигаме ръ(G)це към Теб,
Обича(F)ме Те, Татко (G)наш

Велик Си (C)Ти, Чудеса извършваш (Am)Ти
Няма никой като (F)Т(Dm)еб
Няма (G)никой като Теб
Велик Си (C)Ти, Чудеса извършваш (Am)Ти
Няма никой като (F)Т(Dm)еб
Няма (G)никой като (C)Теб
Ти Си Е(Am)динствен
Няма (F)никой (G)като (C)Теб

26. Чувстваш ли се сам в света
(D)Чувстваш ли се (Hm)сам в света (G)потър(A)си Хрис(D)та /2

Припев:
Аз Съм със
Аз Съм със
Аз Съм със
Аз Съм със
Аз Съм със
Аз Съм със

(G)вас
(D)вас
(G)вас
(G)вас
(D)вас
(G)вас

всеки
всеки
всеки
всеки
всеки
всеки

(A)ден
(Hm)ден
(A)ден казва И(D)су-у-(D7)ус
(A)ден
(Hm)ден
(A)ден казва И(D)су-(D4)ус

(D)Във беда из(Hm)паднеш ли (G)Бог ще (A)те спа(D)си /2

Припев:...
(D)Ако имаш (Hm)трудности (G)знай, че (A)сам не (D)си /2

Припев:...

27. ХРИСТЕ, АЗ СЪМ ИНСТРУМЕНТ
(D)ХРИСТЕ, АЗ СЪМ ИНСТРУМЕНТ, НАСТРОЕН ЗА СЛАВА
НА ТВОЕТО ИМЕ ДОБ(Em)РО!
ЩЕ (A)ПЕЯ ТЪЙ, КАКТО НА ТЕБ ПОДОБАВА,
СКРИТ (G)НЕЖНО ПОД (A)ТВОЙТО КРИ(D)ЛО!
(D)ХРИСТЕ, АЗ ЩЕ ПЕЯ ПРЕКРАСНАТА ПЕСЕН
ЗА ТВОЯТА НЕЖНА ЛЮ(Em)БОВ!
ЖИ(A)ВОТЪТ МИ ЗЕМЕН ЩЕ БЪДЕ ЧУДЕСЕН,
ЗА(G)ЩОТО ЧУХ (A)ТВОЯ МИЛ (D)ЗОВ.
(D)ХРИСТЕ, НЕКА ЕКНЕ СИМФОНИЯ ДИВНА
ОТ ВСИЧКИ СПАСЕНИ СЪР(Em)ЦА!
И (A)НЕКА ЗЕМЯТА ДА СТАНЕ ГРАДИНА
С У(G)ХАЙНИ НЕ(A)БЕСНИ ЦВЕ(D)ТЯ!
(D)О, СЛАВА И ПОЧИТ, НА ТЕБЕ, ИСУСЕ!
ТИ СЛЪНЦЕ ЗА НАС СИ И (Em)ДЪЖД!
ПОС(A)ЛЕДНАТА ВЕЧЕР ДОРИ ДА СЕ СПУСНЕ
ЩЕ С(G)ТИГНЕМ ДО (A)ВЕЧНИЯ В(D)РЪХ!

28. ДУШАТА МИ ВЪЗДИГА ТЕБ
(D)ДУШАТА (F#m)МИ ВЪЗДИГА (Hm)ТЕБ
И (G)МОЯТ ДУХ СЕ (D)РАДВА ВЪВ (Em)ТЕБЕ И(A)СУСЕ
ЗА(D)ЩОТО (F#m)ТИ ИЗКУПИ (Hm)МЕ
С БО(G)ЖЕСТВЕ(A)НА ЛЮ(D)БОВ
СВЯТ СИ, ОТЧЕ (Em)СВЯТ СИ
ЦАР ВЕ(G)ЛИК НА ЦА(A)РЕТЕ ОТЧЕ (G)СВЯТ (D)СИ
СВЯТ СИ, ОТЧЕ (Em)СВЯТ СИ
ЦАР ВЕ(G)ЛИК НА ЦА(A)РЕТЕ БОГ СВЯТ СИ (D)ТИ

29. ДЪРЗОСТЕН И СМЕЛ
(Dm)ДЪРЗОСТЕН И СМЕЛ И НАСЪР(A)ЧЕН БЪДИ,
2
И СИЛЕН В ГОСПОДА, И СИЛЕН В (Dm)ГОСПОДА!
НЕ (Gm)СЕ СТРАХУВАЙ (C)ТИ, НО ЗНАЙ НЕ(F)БЕСНИЯТ БА(Dm)ЩА
НЕ (Gm)ТЕ ОСТАВЯ (A)НИКОГА, ВЪР(A7)ВИ С ТЕБ ВСЯКО(Dm)ГА.
(Dm)ИМАМЕ ПОБЕДА, ПОБЕДНА СИЛА,
ИМАМЕ ПОБЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(A)СА!
ИМАМЕ ПОБЕДА, ПОБЕДНА СИЛА,
ИМАМЕ ПОБЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(Dm)СА!
И ВРАГОВЕТЕ НИКОГА НЯМА ДА (D)НИ УНИЩО(Gm)ЖАТ,
ЗАЩОТО (C)ИМАМЕ ПОБЕДНА (F)СИЛА,
ИМАМЕ ПО(A)БЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(Dm)СА! (D)
ЗАЩОТО (Gm)ИМАМЕ (C)ПОБЕДНА (F)СИЛА,
ИМАМЕ ПО(A)БЕДА В ИМЕТО НА ИСУ(Dm)СА!
(Dm)ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ (A)СВЯТИ,
2
ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ (Dm)ТИ!
(Gm)ЗАВЛАДЕЙ СЪР(C)ЦЕТО МИ, (F)ЗАВЛА(Dm)ДЕЙ!
(A)ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕ(Dm)БЕ!

2

(Dm)НА БОЖИЯТ ОЛТАР ГОРИ СЕГА СВЯТ (A)ОГЪН.
НА БОЖИЯТ ОЛТАР ГОРИ СЕГА СВЯТ (Dm)ОГЪН.
НЕ ЩЕ ГО НИЩО УГА(Gm)СИ, НЕ ЩЕ ГО НИЩО УГА(Dm)СИ,
ОГЪНЯТ СВЯТИ ГО(A)РИ ВЪТРЕ ВЪВ СЪРЦЕТО (Dm)МИ!
(Dm)ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ (A)СВЯТИ,
2
ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ (Dm)ТИ!
(Gm)ЗАВЛАДЕЙ СЪР(C)ЦЕТО МИ, (F)ЗАВЛА(Dm)ДЕЙ!
(A)ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕ(Dm)БЕ!
(Dm)ЗАСМЕЙ СЕ РАДОСТ БОГ ДА(Gm)РЯВА
И (C)СЛАБИТЕ ТОЙ УКРЕ(F)ПЯВА!
СЕ(Dm)ГА ДАЙ ВСИЧКО НА И(A)СУСА!
С ЛЮБОВ ЩЕ НАПРАВЛЯВА ТЕБ В СВЕ(Dm)ТА!

2

2

2

(Gm)ПЕЙ СЪРЦЕ ЗА ГОСПО(Dm)ДА
2
СВОБОДНИ (A)СМЕ НИЙ ВЪВ ХРИС(Dm)ТА!
(Dm)ИСУСЕ АЗ ТЕБЕ О(Gm)БИЧАМ
2
НАЙ-СИЛНО (C)ТЕБ ОБИЧАМ (F)АЗ!
АЗ (Gm)ЛЮБЯ ТЕБЕ ХРИСТЕ! АЗ (C)ЛЮБЯ ТЕБЕ ХРИС(F)ТЕ!
НА(Dm)ПИСАНО Е ВЪВ СЪР(A)ЦЕТО МИ:
"ИСУС ХРИСТОС Е МОЙ ГОС(Dm)ПОД!"
(Dm)ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ (A)СВЯТИ,
2
ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ (Dm)ТИ!
(Gm)ЗАВЛАДЕЙ СЪР(C)ЦЕТО МИ, (F)ЗАВЛА(Dm)ДЕЙ!
(A)ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕ(Dm)БЕ!

2

2

2

30. Бог да пази България
Припев:
(Hm)Бог да пази Бъл(Em)гария, (A)Хора вдигнете ръ(D)це
(Hm)Бог да пази Бъл(Em)гари(F#)я, Хора молете (Hm)се
1. (Hm)Не на икони, на (Еm)идоли
На (A)живия Бог се мо(D)лете
(Hm)Той да ни води по (Em)пътя (F#)си
Хора от него про(Hm)сете
Припев:...
2. (Hm)Свещи сърцата да (Em)станат
(A)Храм да бъдат ду(D)шите ни
(Hm)Не със икони о(Em)киче(F#)ни
А със любов и със (Hm)вяра
Припев:...
3. (Hm)Цялата наша ро(Em)дина
(A)Храм на Бога да (D)стане
С (Hm)благословение (Em)и с лю(F#)бов
Ние в едно да тво(Hm)риме
Припев:
31. Велики и чудесни
(Hm)Велики и чуд(Em)есни (F#)са Твоите де(Hm)ла.
(Hm)Господи, О Б(Em)оже. (F#)Боже Всемог(Hm)ъщи
(Hm)Праведни и (G)исти(A)нни са Твойте пъти(D)ща /
Твойте пъти(Hm)ща
#
Царю на цар(Em)ете. (F )Цар на веков(Hm)ете.

2

(Hm)Кой не ще се бо(Em)и (F#)от името Ти (Hm)Господи
(Hm)и да Го просл(Em)ави, (F#)защото Ти си Св(Hm)ят.
(Hm)Понеже всички на(G)ро(A)ди
2
ще дойдат и ще (D)се преклонят пред Т(Hm)еб
защото се яв(Em)иха (F#)Твойте праведни съд(Hm)би.

32. Със Исуса искам да живея
1. (Hm)Със Исуса искам да жи(F#)ве(Hm)я
Само с Него искам да вър(D)вя
Цел и (G)път в живота не на(D)мирам
(F#)Само Той излъчва светли(Hm)на
2. (Hm)Планини, гори, поля, до(F#)ли(Hm)ни
Аз съзирам в Неговата (D)длан
Ако (G)Той не беше мой Во(D)дител
(F#)Аз не бих достигнал Хана(Hm)ан
3. (Hm)Защитава ме когато (F#)стра(Hm)дам
И подслон ми дава всеки (D)ден
Със лю(G)бов ме вдига като (D)падам
(F#)И утеха жива е за (Hm)мен
4. (Hm)Аз при Него искам да по(F#)чи(Hm)вам
Той храна и радост е за (D)мен
С благо(G)дарност всичко Му пре(D)давам
(F#)И всецяло съм освобо(Hm)ден
5. (Hm)Тъмна нощ сега е над зе(F#)мя(Hm)та
Той ни кани със любов и (D)мир
Знам че с (G)Него само ще жи(D)вея
(F#)На небесни, чуден, вечен (Hm)пир

33. ХВАЛИ ГОСПОДА, ДУШЕ МОЯ
(Em)ХВАЛИ ГОСПОДА, (C)ДУШЕ МОЯ!
ЩЕ (D)ХВАЛЯ ГОСПОДА ДО(Em)КАТО ЖИВЕЯ.
ЩЕ ПЕЯ ХВАЛЕНИЕ НА (C)МОЯ БОГ
ДО(H)КАТО СЪЩЕСТ(Em)ВУВАМ.
АЛИ(G)ЛУ(C)Я, (D)ХВАЛЯ ТЕ, (H)ГОСПОДИ!
АЛИ(G)ЛУ(Em)Я, (C)ХВАЛЯ ТЕ, (H)ГОСПО(Em)ДИ!

34. ДА ГО ВЕЛИЧАЕМ
(G)НЕБЕТО ЕХ(G4)ТИ (G)ОТ СЛАВАТА (G4)ТИ
(G)И ЦЕЛИЯТ (Em)СВЯТ ОТ(D)ДАВА (G)ДНЕС НА (C)ТЕБЕ ХВА(D)ЛА
(G)МОРЕ И НЕ(G4)БЕ (G)ЩЕ ПЕЯТ СЪС (G4)ГЛАС
(G)И ВСИЧКО ЩЕ (Em)КАЗВА: (D)“ТИ СИ (G)ЦАР НА (C)ВСИЧКИ ЦА(D)РЕ”

ДА ГО ВЕЛИ(G)ЧА(D)ЕМ, ДА ГО ВЕЛИ(Em)ЧА(C)ЕМ
ИСУС ХРИС(G)ТО(D)С, ТОЙ Е (Em)БОГ(C)
(G)ВЕЧНИЯТ (G4)ЦАР, (G)ОТНОВО Е С (G4)НАС
(G)ДОРИ И СВЕ(Em)ТА ДА (D)СЕ РУ(G)ШИ (C)ТОЙ ЩЕ СТО(D)И.
ДА ГО ВЕЛИ(G)ЧА(D)ЕМ, ДА ГО ВЕЛИ(Em)ЧА(C)ЕМ
ИСУС ХРИС(G)ТО(D)С, ТОЙ Е (Em)БОГ(C)
ПРИ НЕГО ДА (G)ДОЙ(D)ДЕМ
С ПОКЛОН ДА ИЗ(Em)ДИГ(C)НЕМ
ИСУС ХРИС(G)ТО(D)С, ТОЙ Е (Em)БОГ(C)
АЛЕ(G)ЛУ(D)Я, АЛЕ(Em)ЛУ(D)Я
(C)ЦАР ДОС(Em)ТОЕН ЗА (D)ХВАЛА

35. ВСЕКИ НОВ ДЕН
(C)Всеки нов ден във (Em)славата Ти
(F)Виждам с очи бо(Dm)гатствата (G)Ти.
И в (Am)Твоята с(Em)вятост се пок(F)ланям щаст(C)лив
Мойта лю(G)бов си (C)Ти!
Призо(F)ви (C)ме в (Dm)благодат(G)та!
В ре(Am)ката, теч(Em)аща от (F)Твоя т(G)рон
(F)Ти ме измий (Em)и ще съм (Am)чист.
(Dm)Моята лю(G)бов си (C)Ти!

36. ИДВАМ ДА ТЕ ХВАЛЯ
1. Дой(E)де светли(H)на, тъмни(F#m)ната про(A)гони,
От(E)вори о(H)чите ми (A)Ти.
2
(E)Моето сър(H)це Ти пле(F#m)ни с прелест(A)та Си,
За (E)Тебе са (H)моите (A)дни.
Припев:
Идвам да Те (E)хваля и да се по(H)кланям,
Идвам да Ти (E)кажа "Ти Си мой (A)Бог"!
2
Ти Си тъй чу(E)десен, Ти Си тъй пре(H)красен,
Ти Си тъй дос(E)тоен, Бог ве(A)лик
2. (E)Цар всемо(H)гъщ небе(F#m)сата прос(A)лавят,
Из(E)дигнат над (H)всичко сто(A)иш.
(E)Ти се сми(H)ри и дой(F#m)де на зе(A)мята,
Жи(E)вота Си (H)даде за (A)нас.
Припев:
Идвам да Те (E)хваля и да се по(H)кланям,
Идвам да Ти (E)кажа "Ти Си мой (A)Бог"!
2
Ти Си тъй чу(E)десен, Ти Си тъй пре(H)красен,
Ти Си тъй дос(E)тоен, Бог ве(A)лик
Припев Втори вариант:
Тук съм да Те (E)хваля и да се по(H)кланям,
Тук съм да Ти (E)кажа "Ти Си мой (A)Бог"!
2
Ти Си тъй чу(E)десен, Ти Си тъй пре(H)красен,
Ти Си тъй дос(E)тоен, Бог ве(A)лик

2

37. ИСКАМ ВИНАГИ ДА СЪМ С ТЕБ
1. (G)Искам вина(Am)ги да съм със Теб
(C)Във при(D)съствието (C)Тво(G)е!
Аз искам да Те (Am)хваля всеки ден!
(C)Близо (D)Ти ме дове(G)ди!
Припев:
Искам вина(Am)ги да съм със Теб
(C)В оби(D)талището (C)Тво(G)е!
Не мога да Те (Am)хваля отдалеч,
(C)Искам (D)само да съм с (G)Теб!
2. Аз искам да съм с (Am)Тебе (D)
Във Твоето при(G)съствие, (Em)
На Твоята тра(Am)пеза, (D)
Във облака от (E)слава!
Тук със (C)Тебе (D)
Да бъда (G)искам вина(Em)ги!
(C)Да бъда с (D)Тебе аз,
(D#)Да бъда с (F)Теб завина(G)ги!
Преход:
Татко (Em)мой, Ти Си (Am)сила и (D)мощ!
Ко(G)гато съм във (Em)нужда
Ти си (Am)винаги до (D)мен!

38. ИСУС ХРИСТОС Е ГОСПОД
1. (Em)Исус Христос е Господ на (C)цялата земя,
(Am)Той владее всичко, Вла(Em)дее вечността.
2
(Em)Исус Христос е Царят на (C)всичките царе,
(Am)Той е Господарят на (Em)господарите!
2. Той е (C)праведен и (D)истинен,
Той е (C)милостив и (D)търпелив!
Той е (C)Първият и Пос(D)ледният,
Той е (C)Господ и Живият (D)Бог!
3. (G) Ти (D)Си (Em)вечният Спа(C)сител,
(G) Ти (D)Си моят (Em)път в пустиня(C)та! 2
(G) Ти (D)Си ре(Em)ка, течаща в (C)мене,
(G) Ти (D)Си (C)моя светлина!

39. ИСУСЕ, ОБИЧАШ МЕ АЗ ЗНАМ
(G)Исусе, о(D)бичаш ме аз (H7)знам,
(Em)Исусе, с (C)Теб ще съм док(D)рай!
(G)Избави ме от (D)мръсната (H7)кал,
(Em)Постави ме на кана(C)ра, сега аз (D)знам.
Припев:
(G)Аз Те обичам, (D)Ти си ми (H7)нужен (Em)Каквото и да стане, с (C)Теб ще съм до(D)край!
(G)Спасител, (D)най-добър при(H7)ятел,
(Em)Ще Ти се покланям (C)докато съм (D)жив. (G)

40. ОТЧЕ НАШ
Припев:
(D)Отче наш, (Hm)Отче наш,
(G)Ти, Който (A)си на небе(D)сата!
(D)Отче наш, (Hm)Отче наш,
Да (G)бъде (A)свято Твоето (D)име,(Hm)
Да (G)бъде (A)само Твоята (D)воля (Hm)
И (G)нека (A)дойде Твоето (D)царство!
1. (Em)Молим се за (Am)хляба днес
(D)И очаква(Hm)ме от (Em)Теб
И (C)утре да (D)бъдеш със (G)нас
Припев:
(G)Отче наш, (Em)Отче наш,
(C)Ти, Който (D)Си на небе(G)сата!
(G)Отче наш, (Em)Отче наш,
Да (C)бъде (D)свято Твоето (G)име, (Em)
Да (C)бъде (D)само Твоята (G)воля (Em)
И (C)нека (D)дойде Твоето (G)царство!
2. (Em)Молим се, прос(Am)ти ни Ти
(D) Наш'те грешки (Hm)забра(Em)ви
И (C)чисти ще (D)бъдем пред (G)Теб!
Припев:...
3. (Em)Падаме на (Am)колене
(D)И те молим (Hm)от сър(Em)це
Във (C)пътя свят (D)Ти ни во(G)ди!
Припев:...

41. Ако всичко имах без Исуса
1. (D)Ако всичко имах без И(A)суса
Що спечелил бих в живота (D)свой?
Ах, дали чрез земни придо(A)бивки
Бих дарил сърце си с тих по(D)кой?
(G)Ако всичко имах без И(D)суса
(A)Стойност има ли това за (D)мен,
(G)Мога ли сравни таз радост (D)земна
С (A)час един от Божий мир бла(D)жен?
2. (D)Залив липсва ли за моя (A)кораб
Нещо струват ли пари, лю(D)бов?
Ако нийде нито лъч на(A)дежда
Що е слава в сетний миг су(D)ров?
(G)Ако всичко имах без И(D)суса
(A)Кой от кръста би прострял ръ(D)це,
(G)Можех ли по целий свят на(D)мери
(A)Помощ, мир за моето сър(D)це?
3. (D)Как суетно всичко във све(A)та е
Без Исуса грях и нище(D)та.
Без Исуса в безконечна (A)вечност
В мрак, страдан’е скръб и пусто(D)та.
(G)Ако бих живял сега без (D)Него
(A)Що сторил бих в смъртния си (D)час?
(G)Без Христа в дола на мрачна (D)сянка
(A)Без Христа, о бих погинал (D)аз.
4. (D)О, да имах всичко във И(A)суса
Ето лек за моята ду(D)ша.
Всеки грях с любов ми Той про(A)щава
И понася всяка тего(D)та.
(G)Ако имам тук Исуса (D)само
(A)И счета за измет този (D)свят,
(G)О, със Него всичко, всичко (D)имам
(A)Най-щастлив се чувствам и бо(D)гат.
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42. ТИХА НОЩ
1. (A)Тиха нощ! Свята нощ!
(E)Цяла земя (A)е в тишина!
(D)Виж! Витлеемската (A)светла звезда,
(D)Мъдрите води от (A)чужда страна,
(E)Гдето Хрис(C#)тос се ро(F#m)ди__(H)и.
(A)Гдето Хрис(E)тос се ро(A)ди.
2. (A)Тиха нощ! Свята нощ!
(E)Песен сега (A)на Господа,
(D)Ангели пеят със (A)радостен глас,
(D)Вест за спасение (A)носят до нас!
(E)Ето, Спа(C#)сител дой(F#m)де__(H)e!
(A)Ето, Спа(E)сител дой(A)де!
3. (A)Тиха нощ! Свята нощ!
(E)Цяла земя (A)е в светлина!
(D)Почит на Господа (A)даваме днес,
(D)Славен Спасител от (A)Бога дойде,
(E)Радост и (C#)мир на све(F#m)та__(H)a!
(A)Радост и (E)мир на све(A)та!

43. СЛАВА ВО ВИШНИХ
1. (A)Слава на Бога! (E)Слушай(A)те!
Аз (D)чух чу(E)десен (A)глас.
Чух хор велик с един език
Възпява с нежен глас
Въз(E)пява с нежен глас
Възп(A)я(D)ва, въз(A)пява с (Е)нежен (A)глас
2. (A)Мир на земята! (Е)Слушай(A)те!
Спа(D)сител (Е)се ро(A)ди
За всеки от нас Тоз славен Христос
Изпратил е Отец
Из(Е)пратил е Отец
Из(A)пра(D)тил, изп(A)ратил (E)е О(A)тец
3. (A)Пей днес със радост (E)целий (A)свят!
Гос(D)под ви (E)възлю(A)би
Да екне днес добрата вест
Спасител се роди
Спа(E)сител се роди
Спа(A)си(D)тел, Спа(A)сител (E)се ро(A)ди

44. ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
1. (D)Чуйте ангелския (A)глас,
(D)как възпява (A)своя (D)Княз!
(D)“Вечна слава (Hm)нека (E)е,
(A)вред благово(E)лени(A)е!”
(D)Цялото не(G)бе, зе(D)мя (A)
(D)радостно да (G)пей хва(D)ла! (A)
(G)Грешниче, ста(Em)ни, викни:
(A)“Божият (D)Син се (A)днес ро(D)ди!”
Припев: (G)Чуйте ангелс(H)кия (Em)глас,
(A)как въз(D)пява (A)своя (D)Княз!
2. (D)Ангелския хор въз(A)пява
(D)малкото де(A)те И(D)сус.
(D)Той очаква(Hm)но дой(E)де
(A)да дари спа(E)сени(A)е.
(D)От девица (G)се ро(D)ди, (A)
(D)Бог във плът ни (G)се я(D)ви. (A)
(G)Прославете (Em)Господа,
(A)Който (D)се я(A)ви в све(D)та!
Припев: (G)Чуйте ангелс(H)кия (Em)глас,
(A)как въз(D)пява (A)своя (D)Княз!
3. (D)Хвалим Тебе, славен (A)Княз!
(D)Вечна правда (A)си за (D)нас.
(D)Ти ни даваш (Hm)светли(E)на
(A)и живот сред (E)тъмни(A)на!
(D)Земна слава (G)Ти през(D)ря (A)
(D)и на кръст за (G)нас ум(D)ря, (A)
(G)да ни вдигнеш (Em)от праха
(A)и из(D)бавиш (A)от гре(D)ха.
Припев: (G)Чуйте ангелс(H)кия (Em)глас,
(A)как въз(D)пява (A)своя (D)Княз!

45. Здравей, Благодатна
(Am)Здравей, Благодатна, (Dm)Господ е с тебе.
(E)Благословена си (Am)ти.
Не (Dm)бой се, Ма(G)рийо, Бог в (C)теб благово(Am)ли.
Ти (Dm)негова изб(G)ранница (Am)си.
Не (Dm)бой се, Ма(G)рийо, Бог в (C)теб благово(Am)ли.
Ти (E)негова изб(E7)ранница (Am)си.
(Am)И ето Дух Святи ще (Dm)дойде върху теб,
със (G)сила ще те осени и (C)ти ще зачнеш (Am)син.
И (E)ще го наре(E7)чеш И(Am)сус.
(Dm)Бог ще Му да(G)де прес(C)тола на Да(Am)вид.
(Dm)Той ще бъде (G)Цар над (C)Яковия (Am)дом.
И (E)Царството Му не ще има (Am)край.
(Dm)Бог ще Му да(G)де прес(C)тола на Да(Am)вид.
(Dm)Той ще бъде (G)Цар над (C)Яковия (Am)дом.
И (E)Царството Му (E7)не ще има (Am)край.
(Dm)Той ще бъде (G)Син (C)на Всевишни(Am)я.
(Dm)Той ще бъде (G)Божий (Am)Син
(Dm)Той ще бъде (G)Син (C)на Всевишни(Am)я.
(E)Той ще бъде (E7)Божий (Am)Син
(Dm)Божий Син Спа(G)сител на (C)цяла зе(Am)мя.
(Dm)Бог могъщ и (G)Господ над све(Am)та.
(Dm)Божий Син Спа(G)сител на (C)цяла зе(Am)мя.
(E)Бог могъщ и (E7)Господ над све(Am)та.
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46. АЗ ЩЕ ПЕЯ ЗА ЛЮБОВТА ТИ
(E)Аз ще пея за любовта Ти
(F#m)аз ще пея за милостта Ти
(A)аз ще пея за Тебе Боже (E)мой(E4)
Припев:
(E)Любовта Ти е висока
(F#m)любовта Ти е дълбока
(A)любовта Ти е широка
(E)дълга е(E4)
(E)Тя достига до небето
(F#m)до дълбините на морето
(A)от изток до запад тя е (E)вечна(E4)
(E)Ще танцувам пред престола
(F#m)Ще танцувам пред престола
(A)Ще танцувам пред престола (E)Боже мой(E4)
Припев:...
(E)Обичам Те Исусе
(F#m)Обичам Те Исусе
(A)Обичам Те Исусе Боже (E)мой(E4)

47. Да, Той Е Бог
(D)Да, Той Е (Em)Бо-о-о-(A)-ог, Той Е (D)Бог,
(D)Той възкръсна от смърт(Hm)та,
Да, Той Е (Em)Бо-о-о-(A)-ог
Всеки (D)ще се поклони и с е(G)зик ще изя(Em)ви,
Че И(D)сус Хрис(A)тос е (D)Бог.

48. Свят без сълзи
(G)Как от шепа пръст направи чудно (C)наши(D)те те(G)ла
(G)и в сърцата ни постави да ца(C)рува (D)вечност(G)та!
(G)Там в небеса, (D)във вечността (C)ще ни възкре(G)сиш!
(G)Да, чуден свят, (D)свят без сълзи (C)ще ни пода(G)риш!
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(G)Колелото се върти, днес жи(C)веем (D)аз и (G)ти,
(G)за да бъдем светлина и за (C)Бога (D)да го(G)рим,
(G)Там в небеса, (D)във вечността (C)ще ни възкре(G)сиш!
(G)Да, чуден свят, (D)свят без сълзи (C)ще ни пода(G)риш!

2

(G)Утре нашите деца, те ще (C)бъдат (D)светли(G)на,
(G)Те със Бога ще вървят и за (C)Него (D)ще блес(G)тят!
(G)Там в небеса, (D)във вечността (C)ще ни възкре(G)сиш!
(G)Да, чуден свят, (D)свят без сълзи (C)ще ни пода(G)риш!

2

(A)Нека със любов да кажем: Татко (D)наш бла(E)года(A)рим
(A)за това, че път ни даде и ни (D)пазиш (E)от гре(A)ха!
(A)Там в небеса, (E)във вечността (D)ще ни възкре(A)сиш!
(A)Да, чуден свят, (E)свят без сълзи (D)ще ни пода(A)риш! 4

49. Бог и само Бог
(G)Бог и само (D)Бог
създаде (Em)всичко (C)тук около (G)нас
А тво(Em)ренията (A)Му блес(D)тят в слава(G)та
на (C)Бо(Am)га Всемо(D)гъщ.
(G)Бог и само (D)Бог
разкрива (Em)свойта (C)вечна исти(G)на.
И ни до(Em)бър, ни зъл чов(A)ек не (D)ще го промен(G)и,
За(C)що(D)то Той е (G)Бог.
Припев:
(G)Бог и само (D)Бог
достоен (Em)е за (C)вечния си (G)трон
И (H)нека всеки ж(Em)ив за(D)пее с мен хвал(G)а
На (C)Бо(D)га Всемо(G)гъщ!
(G)Бог и само (D)Бог
ще радва (Em)вечни(C)я ни дом в не(G)бе.
Той е (Em)нашия копн(A)еж, лю(D)бов и щасти(G)е
И (C)Бо(D)г и само (G)Бог
Припев:
(G)Бог и само (D)Бог
достоен (Em)е за (C)вечния си (G)трон
И (H)нека всеки ж(Em)ив за(D)пее с мен хвал(G)а
На (C)Бо(D)га Всемо(G)гъщ!

50. БОГ СЪС СЛОВО СЪТВОРИ СВЕТА
(Em)Бог със слово сътво(C)ри света –
Моят (Am)Бог е ве(D)личествен (Em)Бог!
(Em)„Да бъде светлина!” – и ст(C)ана светлина!
Моят (Am)Бог е ве(D)личествен (Em)Бог!
(Am)Бог простря небето и звездите,
(Hm)Бог събра земята и водите,
Чо(C)векът сътвори, жи(Am)вот му подари –
Моят (C)Бог е ве(D)личествен (Em)Бог!
Припев:
(Em)Моят (C)Бог е ве(G)лик и мощен (D)Бог!
Вла(Em)дее (C)над (D)све(Em)та
със (G)мъдрост и лю(Am)бов –
Той е (Hm)мощен (Em)Бог!
(Em)Бог не лъже и е (C)справедлив –
Моят (Am)Бог е ве(D)личествен (Em)Бог!
(Em)Бог е верен и е (C)милостив –
Моят (Am)Бог е ве(D)личествен (Em)Бог!
(Am)Бог е Всемогъщ и щедър в любовта –
(Hm)Даде своя син в жертва за света.
(C)Който повярва, (Am)той ще се спаси –
Моят (C)Бог е ве(D)личествен (Em)Бог!
Припев:
(Em)Моят (C)Бог е ве(G)лик и мощен (D)Бог!
Вла(Em)дее (C)над (D)све(Em)та
със (G)мъдрост и лю(Am)бов –
Той е (Hm)мощен (Em)Бог!
Той е (Hm)мощен (Em)Бог! /2

51. Нов народ
(Dm)Нов народ възкръсва днес в Бъл(B)гария
Със (C)щурм напред, със (A)щурм напред, за(Dm)винаги.
(Dm)Воюва Бог за своя народ.
Воюва Бог за с(B)воя народ,
Во(C)юва Господ (A)Бог за народа си (Dm)днес.
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(Dm)Врагът ни знае Господ, че за (B)нас воюва,
(C)Той воюва (A)за народът си.
Вра(Dm)гът ни знае Господ, (B)че воюва,
во(C)юва за на(A)родът си (Dm)днес.
(Dm)Воюва Бог за своя народ.
Воюва Бог за с(B)воя народ,
Во(C)юва Господ (A)Бог за народа си (Dm)днес.
(Dm)Нов народ възкръсва днес в Бъл(B)гария
За (C)да стои, за (A)да стои в по(Dm)бедата.
(Dm)Воюва Бог за своя народ.
Воюва Бог за с(B)воя народ,
Во(C)юва Господ (A)Бог за народа си (Dm)днес.

2

2

2

52. Аз отивам в лагера на врага
Аз о(Dm)тивам в лагера на враг(B)а
Да си в(Gm)зема това, което (A)той ми отне
Аз о(Dm)тивам в лагера на враг(B)а
Да (Gm)провъзглася по(A)бедата
Той е под (Dm)мойте нозе, той е под (B)мойте нозе
Той е под (Gm)мойте нозе, той е под (A)мойте нозе
Той е под (Dm)мойте нозе

2
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53. Сега ще Го хвалим
Се(Am)га ще Го хвалим
И ще прокламираме (F)силата на нашия (G)Бог
Из(Am)дигаме името Йехова Нисий
и (F)стъпваме в победа(G)та
Хва(Am)ли Го/2 Има пробив във Ду(F)ха-a-a-(G)-a /4
(F)Бог издига Своя свят на(Am)род
(F)Да говори Словото Му (C)Пробив във Ду(E)ха
Хва(Am)ли Го/2 Има пробив във Ду(F)ха-a-a-(G)-a /4
(F)Бог издига теб и мен се(Am)га
(F)Да говорим Словото Му (C)Пробив във Ду(E)ха
Хва(Am)ли Го/2 Има пробив във Ду(F)ха-a-a-(G)-a /4

54. Над всичко Си
(G)Над всяка (C)сила, (D)над всяка (G)власт
Над всичко (C)живо сътво(D)рено досе(G)га
Над всяка (Em)мъдрост и (Hm)знание в чо(C)ве(G)ка
(Am)Ти бе тук създавайки све(D)та
(G)Над всяко (C)царство, (D)над всеки (G)трон
Над всяко (C)чудо поз(D)нато на све(G)та
Дори и (Em)цялото бо(Hm)гатство на зе(C)мя(G)та
Не (Am)може днес със Теб да се срав(D)ни
Раз(G)пънат (C)бе, по(D)ложен в гроб сту(G)ден
Ти ум(C)ря от(D)хвърлен и през(G)рян
Като (Em)роза (Hm)стъпкана в пръст(C)та(G)
Ти взе сра(Am)ма вместо (C)мен(D)
Над всичко (G)Си

55. Жив е! Жив е!
(D)Жив е! Жив е! Смърт(Hm)та Той побе(Em)ди,
Жив (A)е! Жив е! Гос(G)под пак се я(D)ви,
Жив е! Жив е! Със (Hm)слава окръ(Em)жен,
Ще (G)води (D)нас в жи(A)вот бла(D)жен.
1. (D)Него ръце злодейски по(Hm)виснаха на (Em)кръст,
Стра(A)дания и мъки там (G)претърпя за (D)нас,
В борбата със врага ни пот(Hm)та Му кръв ста(Em)на,
Но (G)побе(D)ди, Не(A)му хва(D)ла!
Жив е! Жив е! ...
2. (D)Исусовото тяло по(Hm)иска Йосиф (Em)сам
И (A)Го погреба смело във (G)гроб наблизо (D)там,
Но чудний ден настана и (Hm)камъкът па(Em)дна,
Хрис(G)тос от (D)гроба (A)възкръс(D)на!
Жив е! Жив е! ...
3. (D)На гроба подранила Ма(Hm)рия със же(Em)ни
И (A)ангел там видяла, ка(G)зал. "Идете (D)вий!
На всички разкажете най-(Hm)радостната (Em)вест От (G)гроба (D)Той въз(A)кръсна (D)днес!"
Жив е! Жив е! ...
4. (D)Мария изумена пред (Hm)празний гроб сто(Em)и,
Но (A)ей я, пак блажена - Гос(G)под и се я(D)ви,
С блаженство във душата, "Ра(Hm)вуни" Му ка(Em)за
И (G)тази (D)вест раз(A)несе (D)тя.
Жив е! Жив е! ...

56. Когато минаваш през огъня
Ко(E)гато минаваш през огъня ти,
ко(C#m)гато надигат се силни води,
ко(A)гато в беда си, не бой се, само (H)вярвай
Ко(E)гато пред теб се издигат стени,
ко(C#m)гато затварят се тежки врати,
ко(A)гато си паднал, не бой се, само (H)вярвай.
Припев:...
(F#m)Има (H)Някой, (C#m)Kойто се грижи за (A)теб,
(F#m)Някой с (H)Име, ко(C#m)ето спасява чо(A)век
(F#m)Той (H)е / 2 Исус Хрис(E)тос.

2

Ко(E)гато не виждаш в живота си път,
ко(C#m)гато нозете ти искат да спрат
и (A)нямаш надежда, не бой се, само (H)вярвай.
Ко(E)гато се чувстваш съвсем победен,
ко(C#m)гато умът ти от страх е пленен,
ко(A)гато без дъх си, не бой се, само (H)вярвай.
Припев:...
(F#m)Има (H)Някой, (C#m)Kойто се грижи за (A)теб,
(F#m)Някой с (H)Име, ко(C#m)ето спасява чо(A)век
(F#m)Той (H)е / 2 Исус Хрис(E)тос.

2

57. От милост всеки се нуждае
От
От
Oт
От

(C)милост всеки се нуж(G)дае,
любов непроме(Em)нима, От не(D)бесна благо(C)дат
(C)прошка всеки се нуж(G)дае
добрината на Спа(Em)сител - На(D)дежда за све(C)та
Припев:
Из(G)бавя, премества плани(D)ните
Спасител (Em)мощен е Бог! Да, (C)мощен е (D)Бог!
(G)Вечно спасение да(D)рява
Възкръсна и (Em)победи, Исус смър(C)тта побе(D)ди!

2

(C)Какъвто съм - взе(G)ми ме – В страх и в неус(Em)пехи
Из(D)пълвай ме с жи(C)вот!
Посве(C)щавам се да пос(G)ледвам
Всичко, в което (Em)вярвам, Пре(D)давам се на (C)Теб
Припев: Избавя...
(C)Светлината Ти из(G)гря в све(D)та.
Пеем: (C)Той възкръсна, Славен (G)Цар e (D)Бог!

4

Припев: Избавя...
(C)Светлината Ти из(G)гря в све(D)та.
Пеем: (C)Той възкръсна, Славен (G)Цар e (D)Бог!

2

Исусе!

58. ЕТО, ТОЙ Е ЖИВ
(G)ВЪВ НЕГОВОТО ИМЕ (C)ДЕМОНИТЕ (D)БЯГАТ
ПРЕД (G)НЕГОВАТА СИЛА (C)АДА ТРЕ(D)ПЕРИ
И(C)СУС ЗА (D)МЕН УМ(C)РЯ НА (D)КРЪСТА
СМЪР(C)ТТА ПОБЕ(D)ДИ ВЪВ (C)СЛАВА ВЪЗ(D)КРЪСНА
ЗА (C)НЕГО ЖИ(D)ВЕЯ И С (C)РАДОСТ ЩЕ (D)ПЕЯ
ТОЙ Е (G)ЖИВ, ТОЙ Е (D)ЖИВ
(G)Е(D)ТО, (C)ТОЙ Е (G)ЖИВ!
ХРИСТОС ВЪЗ(D)КРЪСНА ОТ (C)МЪРТВИ(G)ТЕ!
(G)ТОЙ РАЗ(D)ЧУПИ ВЕ(C)РИГИТЕ НА СМЪРТ(G)ТА!
(G)ХРИСТОС ВЪЗ(D)КРЪСНА,
ВЪЗ(C)КРЪСНА ОТ (D)МЪРТВИ(G)ТЕ!

2

59. Ти Си достоен Господи
(D)Ти Си дос(G)тоен Госпо(D)ди, Госпо(Hm)ди
Ние Ти бла(Em)годарим и (A)хвалим Теб се(D)га-a-(A)-a
(D)Ти Си дос(G)тоен Госпо(D)ди, Госпо(Hm)ди
Ние Ти бла(Em)годарим и (A)хвалим Теб се(D)га (D7)
Пеем: (G)“Али(A)луя”, (Fm)Господи на (Hm)Теб
Ний (G)хвалим Те и (A)славим по (D)цялата зе(D7)мя
Пеем: (G)“Али(A)луя” (Fm)слава на Хрис(Hm)та
Той (G)е Побе(A)дителят, и (Em)Госпо(A)дар, и (D)Цар
60. Алилуя, Исус е жив
(D)Али(G)лу(A)я, Исус е (D)жив (G) (A) /2
(D)Али(G)лу(A)я, Исус е (D)жив
Той възкръс(F#m)на, Той въз(Hm)кръс(G)на
И жи(A)ве(F#m)е във вечнос(Hm)тта (G)
(G)Да, Той въз(A)кръс(F#m)на, вечно жи(Hm)ве(G)е
Той е жи(D)во(F#m)та, (A)победи смърт(D)та

2

61. Господ е Пастир мой
1. (D)Когато си със (G)грижи, в тъ(D)га и в само(A)та,
спом(D)ни си за Гол(G)гота, за (D)Господа Хрис(A)та.
По(D)несе печал(G)та ни, Той (D)биде нара(A)нен,
и (D)отговор ни (G)даде – за (D)тебе и за (A)мен.
Пр.: Йе(D)ова-(Hm)Ире, Йе(G)ова-(A)Ире /4
2. А(D)ко пък болест (G)имаш в те(D)ло и във ду(A)ша
и (D)искаш изце(G)ление – (D)вярвай в Хрис(A)та.
И (D)тази сила, (G)дето мър(D)твеца възкре(A)си,
и (D)тебе ще прив(G)дигне, гре(D)ха ще се прос(A)ти.
Пр.: Йе(D)ова-(Hm)Рафа, Йе(G)ова-(A)Рафа /4
3. От(D)вориш ли сър(G)це си из(D)цяло за Хрис(A)та,
то (D)Бог със теб ще (G)бъде – (D)Словото ка(A)за.
На (D)пасбища зе(G)лени, при (D)тихи во(A)ди
ду(D)ша ми осве(G)жава, пре(D)лива чаша (A)ми.
Пр.: Йе(D)ова-(Hm)Раах, Йе(G)ова-(A)Раах /4
4. Как(D)во богатство (G)имам във (D)Господа Хрис(A)та,
ро(D)гът на изо(G)билие ми (D)следва шатъ(A)ра.
Но(D)зе ми укре(G)пява на (D)твърда кана(A)ра,
О! (D)Славен Бог аз (G)имам – (D)Бог на любов(A)та!
Пр.: Йе(D)ова-(Hm)Ел-Шаддай, Йе(G)ова-(A)Ел-Шаддай /4

62. Твойта кръв ме прави чист
1. (A)Твойта кръв ме (C#m)прави (F#m)чист
Твойта (D)кръв ми дава жи(E)вот
(E)Твойта (F#m)кръв се про(E)ля
там за (A)мен на (C#)Голго(F#m)та
Мие (D)ме(Dm), прави ме по-(A)чист,
по-(E)бял от (F#m)сняг
И(Hm)сусе /2 (E)обичам (A)Те
2. (A)Ти Си тук се(C#m)га сред (F#m)нас
И да(D)ряваш ни вечен жи(E)вот
(E)Болни(F#m)те Ти це(E)лиш,
със (A)свята(C#)та Си (F#m)кръв
Госпо(D)ди(Dm), Ти живееш (A)в ме-e-(E)-eн се(F#m)га
И(Hm)сусе /2 (E)обичам (A)Те
63. МИР КАТО РЕКА
(A)МИР КАТО РЕ(C#m)КА,
(F#m)ЛЮБОВ КА(D)ТО ПЛАНИ(A)НА.
(D)ВЯТЪРЪТ НА ТВОЯ (A)ДУХ,
ДУ(D)ХА НАВСЯКЪ(E)ДЕ.
(A)РАДОСТ КАТО ФОН(C#m)ТАН,
(F#m)ИЗВОР НА (D)ИЗЦЕЛЕНИ(A)Е.
Е(F#m)ЛА, (C#)СВЯТИ (F#m)ДУ(D)ШЕ,
НЕКА (A)ПАДНЕ (E)ТВОЯТ (A)ПЛАМ!
64. Святи Душе, Ти ела
(A)Святи Душе, Ти е(E)ла!
Изпъл(D)ни животът ми от(A)ново!
Ти дви(E)жи (F#m)се над (D)мен!
2
Ти дви(A)жи (E)се над (A)мен!

2

65. ДУХЪТ НА ГОСПОДА
(A)ДУХЪТ НА ГОСПО(E)ДА Е (A)ТУК!
ДУ(D)ХЪТ НА ГОСПО(E)ДА Е (A)ТУК!
(A)ДУХЪТ НА ГОСПО(E)ДА ОТ НЕБЕ(F#m)САТА Е (D)ТУК,
ДУ(A)ХЪТ НА ГОСПО(E)ДА Е (A)ТУК!
(A)ПОМАЗАНИЕТО НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
ПОМА(D)ЗАНИЕТО НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
(A)ПОМАЗАНИЕТО НА (E)БОГ ОТ НЕБЕ(F#m)САТА Е (D)ТУК,
ПОМА(A)ЗАНИЕТО НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
(A)ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
ИЗЦЕ(D)ЛЕНИЕТО НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
(A)ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА (E)БОГ ОТ НЕБЕ(F#m)САТА Е (D)ТУК,
ИЗЦЕ(A)ЛЕНИЕТО НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
(A)СИЛАТА НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
(D)СИЛАТА НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
(A)СИЛАТА НА (E)БОГ ОТ НЕБЕ(F#m)САТА Е (D)ТУК,
(A)СИЛАТА НА (E)БОГ Е (A)ТУК!
(A)ИСУС ХРИС(E)ТОС Е (A)ТУК!
(D)ИСУС ХРИС(E)ТОС Е (A)ТУК!
(A)ИСУС ХРИС(E)ТОС ОТ НЕБЕ(F#m)САТА Е (D)ТУК,
(A)ИСУС ХРИС(E)ТОС Е (A)ТУК!
66. Там където Божий Дух е
(G)Там където Божий Дух е там е свобода,
там където Божий Дух е, е жи(D)вот,
аз жи(G)вея чрез силата на (C)Ду(D)ха (G)Свят
там където Божий (D7)Дух е свобо(G)да.
(G)Освобо(D)ден да (D7)съм, освобо(G)ден да съм
свойта (Am)кръв проля Той за (D7)мен,
аз жи(G)вея чрез силата на (C)Ду(D)ха (G)Свят
там където Божий (D7)Дух е свобо(G)да.

67. Там където Духът е Господ
(Hm)Там където Духът е Господ има свобо(Em)да
(A)Там където Духът е Господ (D)стават чудеса
(Hm)Там където Духът е Господ (Em)има благодат
Твойто (F#)помазание, то строшава хо(Hm)мота

68. СЛЕЗ, СВЯТИ ДУШЕ
(D)СЛЕЗ, СВЯТИ ДУШЕ, АЗ (Em)МОЛЯ!
(A)СЛЕЗ КАТО (A7)НАЙ-СВЕТЪЛ (D)ДЕН!
(D7)СИЛА НА МОЯТА (G)НЕМО-O-(Gm)-OЩ,
(D)ГОСПОДИ, (Em)ВЛЕЙ ТИ (A)ВЪВ (D)МЕН!
(D)СЛЕЗ, СВЯТИ ДУШЕ, АЗ (Em)МОЛЯ!
(A)СЛЕЗ КАТО (A7)ТИХА РО(D)СА!
(D7)СЛЕЗ КАТО ПРОЛЕТ В ПУС(G)ТИНЯ!(Gm)
(D)СЛЕЗ! ЧАКА (Em)МОЙТА (A)ДУ(D)ША!
(D)СЛЕЗ КАТО ЗДРАВЕ В ДЕ(Em)ЦАТА,
(A)СЛЕЗ КАТО (A7)ЗРЕН`Е ЗА (D)СЛЯП!
(D7)ТИ ОТВОРИ НЕБЕ(G)САТА,(Gm)
В (D)ГЛАДНИЯ (Em)СЛЕЗ КА(A)ТО (D)ХЛЯБ!

69. Татко небесен, любовта Ти ценя
(G)Татко небесен, любов(D)та Ти це(G)ня
Татко небесен, любовта Ти це(D)ня
С лю(G)бов, почит (G7)аз се пре(C)кланям пред Тебе
Татко не(G)бесен, любов(D)та Ти це(G)ня!
(G)Сине Божий, колко (D)чуден Си (G)Ти!
Сине Божий, колко чуден Си (D)Ти!
Гре(G)ха ми пре(G7)махна, Ду(C)ха Си ми даде!
Сине (G)Божий, колко (D)чуден Си (G)Ти!
(G)Святи Душе, Уте(D)шител Си (G)Ти!
Святи Душе, Утешител Си (D)Ти!
Во(G)ди ме, у(G7)чи ме, жи(C)вей вътре в менe!
Святи (G)Душе, Уте(D)шител Си (G)Ти!
70. БЕЗКРАЙНА Е ТВОЯТА ЛЮБОВ
(D)Безкрайна е (Em)Твоята любов.
(A)Твоята грижа Госпо(D)ди.
(D)Праведни са (Em)Твоите дела.
(A)Святи са Твойте поми(D)сли.
Припев:
(Em)Затова
(Em)Затова
(Em)Затова
(Em)Затова

(A)ние Те обича(D)ме;
(A)ние се покланя(D)ме;
(A)вдигаме ръце към (D)Теб;
(A)на Теб уповава(D)ме;

(D)Могъщ си Ти (Em)и милостив
(A)Даваш ни Свойта благо(D)дат.
(D)Верен си Ти, (Em)Свят Си Господи.
(A)Радост и мир има в (D)Теб
Припев: Затова...

71. Ще Те хваля, Ти Създател Си
(A)Ще Те хваля, (D)Ти Създател (E)Си!
(A)Бог Всемо(D)гъщ, на (H)Тебе пея (E)аз!
(F#m)Благосло(E)вен да Си, (D)От(A)че!
(F#m)Благосло(E)вен Си (A)Ти!
Припев:
(A)Ти Свят Си Бог Един - (C#m)Дух, Отец и (D)Син!
(A)Цар Велик и Господ Си (D)Ти!
(D)Свят Си (E)Ти, (C#m)Свят Си (F#m)Ти!
(Hm)Свято е (E)името (A)Ти!

72. Бащино сърце
(E)Бащино сър(H)це, (C#m)Бащина пре(G#m)гръдка,
(A)Бащина ус(E)мивка- то(F#m)ва е И(H)сус!
(E)Своя свят жи(H)вот за (C#m)тебе Той пре(G#m)даде,
За да (A)можеш да жи(E)вееш
С Него (F#m)ти във (H)вечност(E)та.
(D)Ако Бог не по(A)жали най-доб(E)рото Си /3
(D)Няма ли да ти (A)подари и (H)всичко останало?
(E)И аз ще се по(H)кланям както (C#m)никога пре(G#m)ди,
(A)И аз ще Те (E)хваля както (F#m)никога пре(H)ди!
(E)И аз ще Те (H)търся както (C#m)никога пре(G#m)ди,
(A)Твой ще бъда (E)аз както (F#m)никога, (H)никога пре(E)ди!

73. Той е Мощният на Израел
1. (Am)И Господ ще издигне Своя глас велик
И ти ще имаш песен във нощ(E)та.
Ела на планината при Господа,
Виж Неговата (E7)слава и (Am)мощ.
Припев:
(Am)Той е Мощният на Израел
Той е Мощният на Изра(E)ел
Ще се зарадва земята в Господа,
Той е Мощният на (E7)Изра(Am)ел!
2. (Am)Очите на слепите ще се възобновят,
И ще прочуят глухи(E)те,
Куци ще скачат, ще се веселят
Всеки ден и (E7)всеки (Am)час.
Припев:...
3. (Am)Ще върши Бог знамения по цялата земя,
Със сила ще воюва Той за (E)нас.
Сега с глас на радост и ти възкликни:
Той е Мощният на (A7)Изра(Am)ел!
Припев:...

74. Господ Бог върви напред
1. (Am)Господ Бог вър(C)ви на(Am)пред
(Am)Армията Му е (C)силна (Am)днес
Слава(F)та Му е по (G)цялата зе(Am)мя(C)(Am)
(Am)Знамето Му издиг(C)нете (Am)днес
(Am)И запейте побе(C)дите(Am)ли:
“Али(F)луя” сата(G)на е веч’ сра(Am)зе-e(C)(Am)-eн
Капи(F)тан е на войската (C)Исус
Ний (F)следваме стъпки(C)те Му
И (F)всеки враг е (G)паднал пора(Am)зе-e(C)(Am)-eн
2. (Am)В батальона на Ме(C)сия (Am)сме
(Am)Победата е във ръ(C)ката (Am)Му
Стъпва(F)ме във обе(G)щаната зе(Am)мя(C)(Am)
Знамето Му...

75. КОЙТО Е ПОД ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ
1. (Dm)КОЙТО Е ПОД ПОКРИ(A)ВА НА ВСЕ(Dm)ВИШНИЯ
И ПОД (Gm)СЯНКАТА НА (C)ВСЕМОГЪЩИ(F)Я
НЕК РЕ(A)ЧЕ: „БОГ Е (A7)ЧУДНО ПРИ(Dm)БЕЖИ(B)ЩЕ,
ГОСПОД (Gm)МОЙ И СПА(A)СЕН`Е МО(Dm)Е!”(D)
Припев:
ДА ЖИ(Gm)ВЕЯ ВСЯКО(C)ГА ПОД ЗА(F)КРИЛА БОЖИ(B)Я,
В БЕЗО(E)ПАСНОСТ ПРИ (A)НЕГО Е (Dm)МОЙТА ДУ(D)ША.
ДАЛЕЧЕ (Gm)ЧЕЗНЕ СТРА(C)ХА, В СЪРЦЕ ЦА(F)РУВА МИ(B)РА,
ЩОМ НАД (E)МЕН Е БОЖИ(A)ЯТА РЪ(Dm)КА.
2. (Dm)ЩЕ СПАСИ ТЕБ ОТ (A)ВРАЖИ СТРЕ(Dm)ЛИ,
ЩЕ ДЪР(Gm)ЖИ ТЕБ В ПРЕ(C)ГРЪДКАТА (F)СИ
ПОД КРИ(A)ЛАТА МУ (A7)ТИ В БЕЗО(Dm)ПАСНОСТ (B)СИ,
ВЕРНОСТ(Gm)ТА МУ НАД (A)ТЕБ НЕЖНО (Dm)БДИ. (D)
Припев:...
3. (Dm)НЕ ЩЕ ПЛАШАТ ТЕБ (A)НОЩНИ ТЪ(Dm)МИ,
НИ ОС(Gm)КЪДНОСТ, (C)НИТО БОЛЕС(F)ТИ.
ХИЛЯ(A)ДИ ЩЕ (A7)ПАДАТ ОТ (Dm)ДВЕТЕ СТРА(B)НИ,
НО ТЕБ (Gm)НИЩО НЕ (A)ЩЕ ПОВРЕ(Dm)ДИ! (D)
Припев:...
4. (Dm)ЩЕ ИЗПРАТИ ЗА (A)ТЕБ АНГЕ(Dm)ЛИ,
ДА (Gm)НЕ НАРА(C)НИШ НОЗЕТЕ (F)СИ
НА РЪ(A)ЦЕ ЩЕ ТЕ (A7)НОСИ, ЩЕ (Dm)ТЕ КРЕ(B)ПИ
ПРЕЗ О(Gm)ПАСНИТЕ (A)И МРАЧНИ (Dm)ДНИ. (D)
Припев:... /2

76. Ако нещо в живота те мъчи
(Em)Ако нещо в живота те (C)мъчи,
ако (Em)нещо в света ти те(C)жи,
ти не(Am)дей се отчайва, сте(Em)гни се
и на (H)Бога се ти помо(Em)ли!

2

(Em)Ако някой те тебе о(C)биди,
ако (Em)някой те теб нагру(C)би,
ти не(Am)дей да се сърдиш, прос(Em)ти му
и на (H)Бога се ти помо(Em)ли!
(Em)Ако душата ти радостно (C)пее,
ако (Em)щастие в тебе го(C)ри,
ти към (Am)Бога вдигни си ръ(Em)цете
Непрес(H)танно хвали Го, хва(Em)ли!

2

(Em)Бог прощава, Той чува, Той (C)вижда,
изце(Em)лява и нежно те(C)ши.
Но не (Am)Го ти търси само в (Em)нужда,
посто(H)янно на Бог се мо(Em)ли!
Но не (Am)Го ти търси само в (Em)нужда,
Непрес(H)танно хвали Го, хва(Em)ли!
Непрес(H)танно хвали Го, хва(Em)ли! /2

2

2

77. Ще видя новото небе-земя
(Em)Един ден ще видя слава(C)та
в ново(H)то небе-зе(Em)мя.
(Em)Града в блясък и във светли(C)на
със сте(Am)ни от яспис - (H)бисерни вра(Em)та. (D)
Ден ве(G)лик ще бъде (Em)щом
видя (Am)горе в небе(H)са
новият (G)гра-a(Em)aд Еруса(Am)лим
туй меч(H)тая от се(Em)га
(Em)Слънцето Исус ще бъде (C)Сам
ний по (H)милост ще сме (Em)там
(Em)и на мен дари Той нов жи(C)вот
всичко (Am)ми прости със (H)своята лю(Em)бов (D)
Тъй оч(G)истен от гре(Em)ха
ще видя (Am)новата зе(H)мя.
О, пре(G)чу(Em)дна милост (Am)е
да по(H)луча дом в не(Em)бе
(Em)Всичко тук донасящо скър(C)би
ще заб(H)равим в вечност(Em)та.
(Em)Съвършенство, волност ще вла(C)дей
няма (Am)изкушени(H)я, ни страхо(Em)ве. (D)
Тъмни(G)на не ще ца(Em)ри
нито (Am)болести, съл(H)зи.
Ние ще (G)бъ(Em)дем радост(Am)ни
в земята (H)нова и не(Em)бе.
(Em)За небесния град копнееш (C)ли?
За там (H)често мислиш (Em)ли?
(Em)Знай, че с твоя грях не можеш (C)ти
нико(Am)га да минеш (H)райските вра(Em)ти. (D)
И за (G)теб Исус ум(Em)ря,
прошка (Am)дава от гре(H)ха,
бялата (G)дре(Em)ха ще да(Am)ри,
в книгата (H)вечна ще си (Em)ти. (D)

78. Хора, да бъдем добри!
(Am)Ако птичка ра(Dm)нена
(G)нейде на клона цвър(C)чи,(E)
(Am)превържи й (Dm)нежно крилцето (E)хора, да бъдем доб(Am)ри!
(Am)Ако старец са(Dm)мотен пострада,
(G)ако болка дъл(C)бока та(E)и,
(Am)ти утеши му сър(Dm)цето.
(E)Хора, да бъдем до(Am)бри!
(Am)Ако плаче де(Dm)те огорчено,
(G)ако някой го с (C)думи ра(E)ни,
(Am)ти защити го, и (Dm)ето (E)хора, ще бъдем доб(Am)ри!
(Am)Ако враг те жес(Dm)токо обиди,
с (G)цяло сърце му прос(C)ти,(E)
(Am)той сам ще у(Dm)сети тогава (E)трябва да бъдем доб(Am)ри.
(Am)Изпълни със (Dm)обич сърцето,
(G)и на злото вой(C)на обя(E)ви!
(Am)Братя, сестри, разбе(Dm)рете!
(E)Трябва да бъдем доб(Am)ри.
(E)Трябва да бъдем доб(Am)ри. /2
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79. Благословение, слава и сила
(C)Благословение, слава и сила
Да бъде на Вечния (Am)Бог!
(C)Всеки народ и всяко творение
Пред Него ще се прекло(Am)нят.
(F)Цялото небе и зе(G)мя ще извикат “Слава!”
(F)Всичко ще се прекло(G)ни пред трона.
(F)Ти ще си издигнат, И(G)сус
И царство(F)то Ти ще е до ве(G)ка!
О, слава на (C)Теб!
(C)Царувай над цялата земя!
(B)Пейте на (F)Вечния (C)Бог!
(C)Велико е Твоето Слово!
(B)Пейте на (F)Вечния (C)Бог!
(F)Цялото небе и зе(G)мя ще извикат “Слава!”
(F)Всичко ще се прекло(G)ни пред трона.
(F)Ти ще си издигнат, И(G)сус
И царство(F)то Ти ще е до ве(G)ка!
О, слава на (C)Теб!

80. Слушай винаги гласът Ми
1. (Dm)Слушай винаги гласът Ми
Слово(F)то Ми изпълнявай
Свой на(C)род ще те на(Am)правя, завина(Dm)ги
(Dm)Ако ли никой от вас не от(F)върне на зова Мой
Ще от(C)върна Своя (Am)лик за много (Dm)дни
Припев:
(Dm)Ако (F)не чуеш (C)Моят глас
без(Gm)мълвно Аз ще (Dm)плача
Но в изг(F)нание ще (C)пратя те-e(Am)eб
народе (Dm)мой
2. (Dm)Отхвърли днес свойта злоба
непо(F)корството в сърцата
О, вър(C)ни се Изра(Am)еле – казва (Dm)Бог
(Dm)нечестивите постъпки липса(F)та ти на боязън
нара(C)ниха Ми сър(Am)цето – народе (Dm)мой
Припев: Ако не чуеш Моят глас ….
3. (Dm)Даже словото прочиташ,
но не(F)хайно се отнасяш
Ува(C)жение ти (Am)липсва – народе (Dm)мой
(Dm)Ако истински поправиш злите (F)си дела и мисли
Ще нап(C)равя да се (Am)върнеш в земята (Dm)си
Припев: Ако не чуеш моят глас ….

81. И извиках аз към Тебе
(G)Щом повярвах във И(Em)суса,
реки от жива во(Hm)да бликнаха
от утробата (C)ми във (D)миг, както казал е (G)Той.
(G)И извиках аз към Тебе, тогава аз (Am)чух Твоят глас
Каза ми, че съм (D)Твое дете и обичаш ме (G)Ти(D).
И извиках аз към (G)Тебе, тогава аз (Am)чух Твоят глас
Каза ми, че съм (D)Твое дете и обичаш ме (G)Ти.
(G)Аз възлюбих Госпо(Em)да моят Бог,
със цялото си сър(Hm)це и душа,
със всичкия си (C)ум и сила, (D)както казал е (G)Той.
(G)И ликувам аз сега, пее моята ду(Am)ша,
че обичаш ме (D)Ти и че греха ми прос(G)ти(D)
И ликувам аз се(G)га, пее моята ду(Am)ша,
че обичаш ме (D)Ти и че греха ми прос(G)ти.

82. Земята е пълна с Твойта слава
(A)Свят, Свят, Свят е (D)Гос(A)под
(E)Бог наш Всемо(A)гъщ
(A)Свят, Свят, Свят е (D)Гос(A)под
(H7)Бог наш Всемо(E7)гъщ
Зе(A)мята е пълна с Твойта (D)слава
Зе(H)мята е пълна с Твойта (E)слава
Зе(C#)мята е пълна с Твойта (F#m)слава
(D)Свят е (Е)Господ (A)Бог! Али(F#m)луя!
(D)Свят е (Е)Господ (A)Бог!

83. Алилуя! Исус, победител Си!
(Em)Алилуя! Исус, победител Си!
(D)Алилуя! Ний Тебе прославяме!
(C)Цар над ца(H)рете си (Em)Ти!

2

Пр: Въз(G)кръсна с мощ, смъртта побеждавайки,
Раз(D)къса веригите на силите адови,
(C)И ца(H)руваш во (Em)век!
(Em)Алилуя! Благодариме Ти!
(D)Алилуя! Ний Тебе прославяме!
(C)Бог Всемо(H)гъщи Си (Em)Ти!

2
2

2

Пр: Въз(G)кръсна с мощ, смъртта побеждавайки,
Раз(D)къса веригите на силите адови,
(C)И ца(H)руваш во (Em)век!
(C)И ца(H)руваш во (Em)век! /2

2

84. ТОЙ ИЗВОЮВА НАШТА ПОБЕДА
Той изво(Am)юва нашта по(Dm)беда,
(G)Стъпка сатана и сила(C)та му над смърт(E)та,
Исус е (Am)Господ! О, Але(Dm)луя!
Цар на ца(E)рете, завинаги е (Am)Той! (E) - преход

2

Припев:
(Am)Исус е Господ, (Dm)Исус е Господ,
(G)Исус е Господ, (C)да Той е (E)Господ!
(Am)Исус е Господ, (Dm)Исус е Господ
(E)за през вечност(Am)та! (E) - преход
Сам свърши (Am)всичко, спечели (Dm)битката,
(G)Сатана е паднал – побе(C)дител е Хрис(E)тос
Исус е (Am)Господ! О, Але(Dm)луя!
Цар на ца(E)рете, завинаги е (Am)Той! (E) - преход
Припев: Исус е Господ...

2

2

85. Вижте Слънцето
(A)Вижте Слънцето, което
(D)Бог постави там да свети
(C#m)Да показва, че е ден
(F#m)И да топли теб и мен
(A)А пък през нощта постави
(D)Красивата Луна
(C#m)Да показва в тъмнината
(F#m)Пътят към Дома
(A)Пътят към Дома

2

2

86. Във присъствието Ти
(D)Във присъствието Ти има (G)радост
Във при(Em)съствието Ти има (A)мир(A7)
Във при(D)съствието Ти съм сво(G)боден
Във при(Em)съствието (A)Ти, Госпо(D)ди.

3

87. Да бъдем едно!
(E)Има място на сигурно (A)благословение,
където (E)братя ходят в е(H)дно.
Къ(E)дето Бог Своето (A)миро излива
и (E)Свой(H)та лю(E)бов
(E)Ти призва ни да бъдем е(A)дно като тяло.
Да (E)бъдем приятели в (H)Теб.
(E)Свързани здраво в Ду(A)ха Ти да можем
(E)да (H)усто(E)им.
(A)Отче молитвата на (E)Твоя Син аз чувам да (A)бъдем едно, както (E)вие сте ед(H)но!
(A)Свързани здраво във (E)цел и във призив
в (A)името на Твоя (H)Син.
Стените (E)ще съборим ний
Стените (A)ще съборим ний
Стените (E)ще съборим ний
в името на И(H)сус!
Стените (E)ще съборим ний
Стените (A)ще съборим ний
Стените (E)ще съборим ний
Ще бъ(H)дем ед(E)но!
(E)Има място на сигурно (A)благословение,
където (E)братя ходят в е(H)дно.
Къ(E)дето Бог Своето (A)миро излива
и (E)Свой(H)та лю(E)бов

2

88. Ела, изпълни домовете ни!
(G)Ела, изпълни домо(C)вете ни!
(G)Ние се прекланяме пред но(D)зете Ти.
Аз и (G)моят (C)дом ще (D)служим на (G)Бога!
Аз и (G)моят (C)дом ще (D)служим на Госпо(G)да!
Аз и (G)моят (C)дом ще (D)служим на (Em)Бога!(E)
Ще (Am)служим на (D)Госпо(G)да!
Али(Em)луя!
Ще (Am)служим на (D)Госпо(G)да!

2

89. Ние сме едно семейство
(D)Ние сме едно семейство, вър(A)вим ръка в ръка.
За (G)мене ти си брат, а пък (D)ти моя сест(A)ра.
Ние (D)сме непобедими, щом в (A)Тебе сме едно,
спо(G)ени в любовта ще (A)усто(D)им!
(E)Ние сме едно семейство, вър(H)вим ръка в ръка.
За (A)мене ти си брат, а пък (E)ти моя сест(H)ра.
Ние (E)сме непобедими, щом в (H)Тебе сме едно,
спо(A)ени в любовта ще (H)усто(E)им!
(F)Ние сме едно семейство, вър(C)вим ръка в ръка.
За (B)мене ти си брат, а пък (F)ти моя сест(C)ра.
Ние (F)сме непобедими, щом в (C)Тебе сме едно,
спо(B)ени в любовта ще (C)усто(F)им!
(G)Ние сме едно семейство, вър(D)вим ръка в ръка.
За (C)мене ти си брат, а пък (G)ти моя сест(D)ра.
Ние (G)сме непобедими, щом в (D)Тебе сме едно,
спо(C)ени в любовта ще (D)усто(G)им!
(Em)спо(C)ени в любовта ще (D)усто(G)им! /2

2

90. Слънце и Луна
(A)Слънце и Луна (D)светят в небеса
(C#m)Там постави ги Бог
Да раз(F#m)делят деня от нощта

2

(A)Слънце и Луна (D)хвалят Бог сега
Със (C#m)всичките звезди
и (F#m)всички ангели

2

Хва(A)лете Го и вий све(D)тии Негови
Из(C#m)дигайки гласа
Просла(F#m)вете Господа

2

Хва(A)лете Го сега све(D)тии Негови
Из(C#m)брани от Отца
Да (F#m)вярвате в Сина

2

(A)Слънце и Луна (D)светят в небеса
(C#m)Там постави ги Бог
Да раз(F#m)делят деня от нощта

2

Да раз(A)делят деня от нощта

91. БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ
(Am)БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Dm)РЯ ХРИСТЕ,
БЛАГОДА(E)РЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Am)РЯ ХРИСТЕ!
1. (Am)ЗА РАДОСТ И БОЛКИ, ЗА ДЪЛГИ РАЗ(Dm)ЛЪКИ
ПРИЕМИ БЛАГО(E)ДАРНОСТ, О, МОЙ И(Am)СУС
СЪС ВСЯКО СТРА(Dm)ДАНИЕ КЪМ ТЕБ ПРИБЛИ(F)ЖАВАМ.
СЪС ВСЯКА СЪЛ(E)ЗА ЧИСТИШ МОЙТА ДУ(Am)ША.
(Am)БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Dm)РЯ ХРИСТЕ,
БЛАГОДА(E)РЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Am)РЯ ХРИСТЕ!
2. (Am)ЗА ЗДРАВЕ И БОДРОСТ, ЗА ЩАСТЕ И (Dm)РАДОСТ
ЗА ТУЙ, ЧЕ МЕ (E)ЛЮБИШ БЕЗ НИЩО ДА (Am)ДАМ.
ЗА БУРИ, ВЪЛ(Dm)НЕНИЯ, ЗА РАДОСТ В ОБ(F)ЩЕНИЯ,
ЗА ТУЙ, ЧЕ В БОР(E)БАТА НЕ СЪМ НИВГА (Am)САМ.
(Am)БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Dm)РЯ ХРИСТЕ,
БЛАГОДА(E)РЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Am)РЯ ХРИСТЕ!
3. (Am)ЗА ТВОЯТА МИЛОСТ, ЗА ЧУДНАТА (Dm)БЛАГОСТ,
ЗА ВСЕ ЩО ПОД(E)НАСЯШ ВЪВ МОЯ ЖИ(Am)ВОТ.
ЗА БЛАГОСЛО(Dm)ВЕНИЕ И ЧУДНО СПА(F)СЕНИЕ,
ОТ СМЪРТНА ВИ(E)НА СПАСИ МОЙТА ДУ(Am)ША.
(Am)БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Dm)РЯ ХРИСТЕ,
БЛАГОДА(E)РЯ ХРИСТЕ, БЛАГОДА(Am)РЯ ХРИСТЕ!

92. Пътя ние свършихме
1. (Hm)В името Хрис(D)тово
се (Em)трудихме от (Hm)ранина
и Семето на (D)вярата
(Em)пръскахме във (G)мра(Hm)ка.
Припев:
(Hm)Пътя ние (D)свършихме,
(G)вярата о(Hm)пазихме.
За (Em)нас сега се (G)пази
ве(A)нецът на жи(Hm)вота
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2. (Hm)Много трудности (D)имахме.
През (Em)много скърби (Hm)минахме,
но винаги се (D)радвахме
на (Em)любовта Ти (G)към (Hm)нас.
Припев:...

93. Нека идем
1. (D)Нека идем в Божий храм
и да сме в молитва (A)заедно
Нека (G)идем в Божий храм
и да сме в молитва (D)заедно
Нека (D7)идем в Божий храм
и да сме в мо(G)литва (Em)заедно в Ду(A)ха
(D)към Хрис(Hm)та в (Em)Него е (A)помощ(D)та.
2. (D)Остави все друго тук
поглед отправи към (A)Господа
Оста(G)ви все друго тук
поглед отправи към (D)Господа
Оста(D7)ви все друго тук
поглед отпра(G)ви към (Em)Господа в Ду(A)ха
(D)към Хрис(Hm)та в (Em)Него е (A)помощ(D)та.
3. (D)Издигни святи ръце
Исуса прослави и (A)се моли
Изди(G)гни святи ръце
Исуса прослави и (D)се моли
Изди(D7)гни святи ръце
Исуса просла(G)ви и (Em)се моли в Ду(A)ха
(D)към Хрис(Hm)та в (Em)Него е (A)помощ(D)та.

94. За Христовата длан
(G)Сине, своята (C)скръб ми кажи
(D)Имаш ли нещо, ко(G)ето тежи
(Em)Грях ли те плаши или (C)друга беда
(D)Искаш ли още се(C)га свобо(D)да (C)при (D)Хрис(G)та.
Припев:
(G)И ако (C)вземеш моята д(G)лан
Сила и (D)радост ще ти д(G)ам
Ще ти (D)дам, Ще ти (G)дам, Ще ти (D)дам,
Ще ти (G)дам, аз (C)ще ти (G)дам.
(G)Сине, виж колко (C)кръв аз пролях
(D)и тъй очистих чо(G)вешкия грях
(Em)сетен дъх ми (C)отне онзи кръст,
(D)за да живееш чо(C)вече от (D)пръст (C)ти (D)без (G)мъст.
Припев:
(G)И ако (C)вземеш моята д(G)лан
Сила и (D)радост ще ти д(G)ам
Ще ти (D)дам, Ще ти (G)дам, Ще ти (D)дам,
Ще ти (G)дам, аз (C)ще ти (G)дам.
(G)Сине, Твоето (C)малко сърце
(D)Грее в Божествени(G)те ми ръце,
(Em)Но ти не спирай до(C)волен до тук
(D)Щастието ти пре(C)дай като (D)звук (C)и (D)на (G)друг.
Припев:
(G)И ако (C)вземеш моята д(G)лан
Сила и (D)радост ще ти д(G)ам
Ще ти (D)дам, Ще ти (G)дам, Ще ти (D)дам,
Ще ти (G)дам, аз (C)ще ти (G)дам.

95. Любовта Божия
1. (Hm)Любовта Божия е
(Em)Много голяма към (Hm)нас
(Em)Тъй щото ние не (Hm)можем
(F#)Да я изкажем в тоз (Hm)час.
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Припев:
(Hm)Исус умря за (G)мен
(A)И за теб на Голго(D)та
(Hm)Той стана жертва за (Em)нас
(F#)Да ни изкупи от (Hm)грях.

2

2. (Hm)Колко бе славен деня
(Em)Кога Исус тук слез(Hm)на
(Em)Дойде без подслон на (Hm)таз Земя
И (F#)бе поруган от све(Hm)та.
Припев:
(Hm)Исус умря за (G)мен
(A)И за теб на Голго(D)та
(Hm)Той стана жертва за (Em)нас
(F#)Да ни изкупи от (Hm)грях.
3. (Hm)Какво си направила ти
(Em)Душо за Хрис(Hm)та
Ка(Em)кво си дала (Hm)ти сега
За (F#)твоя Спасител в све(Hm)та.
Припев:
(Hm)Исус умря за (G)мен
(A)И за теб на Голго(D)та
(Hm)Той стана жертва за (Em)нас
(F#)Да ни изкупи от (Hm)грях.

2

2

2

2

96. Аз виждам небето и рая
1. (G)Аз виждам небето и (D)ра(G)я
И (C)ангели пеят хва(G)ла
И (C)всички спасени (G)стигнали края
На (D)стръмният път към вър(G)ха.
Припев:
Аз (C)слава ще (G)пея
Щом (D)бъда горе (G)ве(G7)ч
Във (C)радост ще (G)грея
От (D)болести да(G)леч.

2

2. (G)О, трудно е тук на Зе(D)мя(G)та
Ко(C)гато Исус е да(G)леч,
но (C)сили Той дава в бор(G)бата с греха
Аз с (D)песни вървя към вър(G)ха.
Припев:
Аз (C)слава ще (G)пея
Щом (D)бъда горе (G)ве(G7)ч
Във (C)радост ще (G)грея
От (D)болести да(G)леч.

2

3. (G)О, как с нетърпение аз (D)ча(G)кам
Тоз (C)славен миг да стигна (G)там
с Не(C)бесни крила тъй да(G)леч за всегда
От (D)слабости, грях и тъ(G)га.
Припев:
Аз (C)слава ще (G)пея
Щом (D)бъда горе (G)ве(G7)ч
Във (C)радост ще (G)грея
От (D)болести да(G)леч.

2

97. ЦАРУВАЙ В МЕН
1. (G)Над цяла(D)та зе(C)мя ца(D)руваш (G)Ти,
Над всяка (D)плани(C)на, над зале(D)за кра(Em)сив
Но моя(D)та мол(C)ба и, Боже, (D)моят (Am)вик
Е да ца(C)руваш в (D)мене (G)Ти!
Припев:
(G)Ца(D)рувай в (C)мен със (D)сила (G)Ти,
Във всеки (D)нов мой (C)ден,
Над мои(D)те меч(Em)ти!
Всич(D)ко във (C)мен вла(D)дееш (Am)Ти
Царувай в (C)мен от(D)ново (G)Ти!
2. (G)Нека (D)всичко в (C)мен,
Всичко в (D)моя (G)път
Отра(D)зява (C)Теб и Твойта (D)красо(Em)та.
И из(D)пълваш (C)Ти всички(D)те ми (Am)дни
Царувай в (C)мен от(D)ново (G)Ти!
Припев:
(G)Ца(D)рувай в (C)мен със (D)сила (G)Ти,
Във всеки (D)нов мой (C)ден,
Над мои(D)те меч(Em)ти!
Всич(D)ко във (C)мен вла(D)дееш (Am)Ти
Царувай в (C)мен от(D)ново (G)Ти!

98. ТИ СИ КАНАРА
(D)Толкова велик Си Ти,
Толкова добър Си Ти към (Hm)мен!
Ще кажа (G)още дай, още от (A)Теб
в моето сър(D)це!

2

Ти си (D)Канара, аз на Тебе уповавам,
само (Hm)Ти заслужаваш, аз да Те прославям!
(G)Мой Спасител Си,
(A)мой приятел Си и мой (D)Цар!
(G)Всяка
(G)Всяка
(G)Всяка
(G)Всяка

2

съл(A)за Ти ще изт(Hm)риеш!
меч(A)та, знам ще се (D)сбъдне в (Hm)Теб
лъ(A)жа знам ще из(Hm)чезне!
тъ(A)га Ти ще смениш със (H)радост! (E)

99. БОЖЕ, КАК ИСКАМ
1.
(Dm)Боже, как искам да (Gm)ходя във пътя Ти,
(C)Всякога искам да (F)вярвам на (A)Словото,
(Dm)Боже, как искам да (Gm)бъдеш в живота ми
С (A)Твоята сила и (Dm)мощ.
(Dm)Боже, как искам да (Gm)ходя във пътя Ти,
(C)Всякога искам да (F)вярвам на (A)Словото,
(Dm)Боже, как искам да (Gm)бъдеш в живота ми
(A)Боже подай ми ръ(Dm)ка, за да (A)тръгна със (D)Теб
Припев:
Защото зная, че с (Gm)Теб прегазвам буйна ре(C)ка,
Защото зная, че (F)Ти ме носиш (A)над пропаст(Dm)та.
Защото зная, че (Gm)Ти планините пре(A)местваш
и про(Dm)карваш в пус(A)тинята (D)път,
защото (D7)зная, че (Gm)сам не ще остана в све(C)та,
защото зная, че (F)Ти ми даваш (A)мощ над вра(Dm)га,
защото зная, че (Gm)Себе Си жертва на (A)кръста
за да (Dm)имам аз (A)вечен жи(Dm)вот.
2.
(Dm)Боже, как искам със (Gm)Тебе във истина,
(C)Всякога аз да пре(F)бъдвам в мо(A)литвите.
(Dm)Боже, как искам да (Gm)бъдеш в живота ми
С (A)Твоята сила и (Dm)мощ.
(Dm)Боже, как искам със (Gm)Тебе във истина,
(C)Всякога аз да пре(F)бъдвам в мо(A)литвите.
(Dm)Боже, как искам да (Gm)бъдеш в живота ми
(A)Боже подай ми ръ(Dm)ка, за да (A)тръгна със (D)Теб

100. НЕЖНО МОЕТО СЪРЦЕ ТЕ КАНИ
1.
Нежно (D)моето сър(A)це Те кани,
(Hm)Господи Хрис(F#m)те
Е(G)ла, е(D)ла със (Em)Своя Дух във (A)мен.
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Припев:
(G)Аз Те по(D)читам,
Пре(F#)кланям се пред (Hm)Теб
Моя(G)та ду(D)ша Те (Em)кани днес, е(A)ла.
(G)Аз Те по(D)читам,
Пре(F#)кланям се пред (Hm)Теб
Моя(G)та ду(D)ша Те (Em)кани дне-е-е(A)е-е-ес, е(D)ла.(H)
2.
Накъ(E)дето и пог(H)ледна виждам
(C#m)Твоите до(A)бри дела, (F#m)Боже (E)мо-о-о(H)ой
Само (E)Теб обичам, (H)само Теб же(C#m)лая аз
Мое(A)то сърце (H)жадува (E)Теб
Припев:
(A)Аз Те по(E)читам,
Пре(G#)кланям се пред (C#m)Теб
Моя(A)та ду(E)ша Те (F#m)кани днес, е(H)ла.
(A)Аз Те по(E)читам,
Пре(G#)кланям се пред (C#m)Теб
Моя(A)та ду(E)ша Те (F#m)кани дне-e-e(H)e-e-eс, е(E)ла.

2

101. БЛАГОДАРЯ ТИ ДНЕС
(D)Благода(A)ря Ти (Hm)днес
(G)За по(Em)бедата на (A)кръста,
(D)За Твоята (A)ценна (Hm)кръв,
(G)За възкре(A)сение(D)то!

3

102. ЩЕ ТЕ ХВАЛЯ, ГОСПОДИ
(Dm)Ще те хваля, Госпо(Gm)ди,
Ще те хваля, Госпо(C)ди,
Зарад Твоите де(F)ла,
Зарад Твоите де(B)ла.
Ти Си толкова Ве(Gm)лик!
Ти Си толкова Ве(A)лик!
Аз ще проглася,
Припев:
Че (Dm)Ти, Исусе, Си (B)Божий Син.
Ти Си (Gm)Kняз на мир и е(A)динствен Цар!
Вла(Dm)детел Си на все(B)лената.
Хваля (Gm)Твойто име,
Господ (A)Бог на Изра(Dm)ел!

2

103. Ти Си мощен
Ти Си (Dm)мощен, Ти Си (B)вечен
Ти Си (Gm)свят Бог(Am) на любов(Dm)та
Стана жертва, но въз(B)кръсна
Възца(Gm)рува(Am) над смър(Dm)тта
Припев:
(C)А(G)ле(D)луя,
(C)ще праз(G)нува(D)ме.
(C)А(G)ле(D)луя,
(C)ще се (G)весе(A)лим.
Ти Си (Dm)мощен! /За край/
104. СПАСЕНИЕТО
1. (G)Спасение(D)то идва
(Em)от От(C)ца на (G)виси(C)ни(D)те
(G)И от (D)Агне(Em)то
Припев:
(C)Благо(G)дарност, (C)слава и (G)чест
(F)Мъдрост и (C)сила, и (D)мощ
(G)Само на (D)Теб да (C)бъде за(D)винаги! /3
А(G)мин!
2. (G)Изкупени(D)те ще сто(Em)ят
във (C)Те(G)бе в е(C)дин(D)ство
(G)И ще (D)пеят със (Em)глас:
Припев:...

105. Ела, нека да хвалим Бога
(D)Ела, нека да хвалим (D4)Бо(D)га
Е(A)ла, време е дай сър(Em)цето (G)си
(D)Ела, пред Него ти от(D4)кри(D)то
Е(A)ла, пред своя Бог ти (Em)заста(G)ни
Е(D)ла
(G)Всеки ще признае, Ти (D)Си мощен Бог
(G)Ще се преклони пред (D)Теб
Не(G)бето верните ще (Hm)наследят,
ко(G)гато усто(A)ят
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106. Ний идваме при Тебе
(E)Ний идваме при Тебе със (F#m)песен на хвала
Благода(H)рим за свободата, за любов(A)та и милос(E)тта.
(E)Живота Си предаде във (F#m)жертва за греха!
И (H)днес аз Ти дарявам свойта (A)обич в песен(E)та!
Припев:
Ти си (C#m)Вечният Отец, Въз(G#m)кръсналия Цар,
ост(A)ави празен гроба над смър(E)тта си Господар.
И от (C#m)Теб освободени ще (G#m)носим светлина
и ето (A)Ти Си с нааа(F#m)ас чак до (H)края на света.
107. ТИХО В ТОЗИ ЧАС
(Em)Тихо в този час сега хваля (D)Тебе, Госпо(A)ди
Пея (C)свят, (D)свят е Господ (Em)Бог!
(Em)Тихо в моето сърце с тази (D)песен на хва(A)ла
Пея (C)свят, (D)свят е Господ (Em)Бог!
Припев:
И във (C)всеки мой (D)ден коле(C)нича пред (D)Тебе
Давам (C)слава на (D)името (E4,E)Ти
И във (C)моя жи(D)вот ще те (C)хваля, из(D)дигам
Пея (C)свят, (D)свят е Господ (Em)Бог!

2

108. ВЪРШИ БОГ ЧУДЕСА
1. (G)Много хора питат ме, на(Am)всякъде в света
“За(D)що не стават чудеса, (C)както (D)няко(G)га”.
Но вярвам днес, на таз земя Бог (Am)върши чудеса,
за(D)щото Той е същия, (D7)както няко(G)га”.
Припев:
(G)Върши Бог чудеса, и се(Am)га, и сега
Той е (D)пак същия, както (C)е (D7)бил пре(G)ди
Вчера, днес, всякога Той ос(Am)тава същи(D)я
Ние (Am)вярваме се(D)га, върши (C)Бог (D7)чуде(G)са
2. (G)Трябва свойте нужди да (Am)кажеш на Христа
Бог (D)иска в тебе вяра да (C)има (D)всяко(G)га
и Той ще ти помогне, ще (Am)те освободи
от (D)днес, не се съмнявай, а в (D7)Него вярвай (G)ти!
Припев:...
109. Всеки от нас
(G)Всеки от нас е ро(Em)ден за този (D)час.
(G)Всеки от нас ще из(Em)дигне своя (D)глас.
И с ед(C)но сърце, с ед(Am)на душа
о(Em)бичаме (D)Господа.
(G)От Него сме, за (Em)Него (D)сме.
(G)Живеем чрез (Em)Исус Хрис(D)тос.
И с ед(C)но сърце, с ед(Am)на душа
о(Em)бичаме Госпо(D)да.
(G)Имаме смисъл, (D)имаме цел.
(Hm)Имаме всичко - (C)няма предел.
За(Am)щото вървим след (Em)Божия син И(D)сус Христос.
(G)Той ни намери, (D)Той ни спаси.
(Hm)Той ни избра, Той ни (C)определи.
(Am)Да променим (Em)целия свят чрез (D)вярата ни
В (G)Божия Син.

2

110. СЪБУЖДАМ СЕ СУТРИН
1. (E)Събуждам се сутрин – Ти си до мен
и ето започва нов чуден ден
Из(A)пълнен с любов, с радост и мир от не(E)бето.
(E)Издигам ръце, започвам да пея,
Пред Тебе аз плача, пред Тебе се смея
До(A)коснат от милост, нежност и страст от не(E)бето.
Припев:
И аз (A)пия от (F#m)Тебе, (A)жаден за (F#m)още
жи(E)вот, любов, сила и мир
Коп(A)нея за (F#m)Тебе, (A)да Те поз(F#m)навам
(E)Баща, (A)Син, (F#m)Святи Дух и за(H)почвам да пея
(E)Бог е добър, милостта му е вечна/4
3. (E)Припомням си всички твои дела,
Твоята милост и добрина,
с (A)които докосна сърцето ми Ти от не(E)бето
Изпълваш ме Ти с благодатта,
Твое дете съм, Ти мой Баща
Аз (A)имам приятел в Тебе сега от не(E)бето.
Припев:
И аз (A)пия от (F#m)Тебе, (A)жаден за (F#m)още
жи(E)вот, любов, сила и мир
Коп(A)нея за (F#m)Тебе, (A)да Те поз(F#m)навам
(E)Баща, (A)Син, (F#m)Святи Дух и за(H)почвам да пея
(E)Бог е добър, милостта му е вечна/4

111. Любовта на Бога чака
1. (A)Няма да на(D)мериш в този (A)свят любов
(A)Всичко се об(D)ръща в суе(E)та
И ко(F#m)гато в мрака (C#m)и студа
(D)Сам останеш (A)ти
(D)Поглед към не(Hm)бето отпра(E)ви
Припев:
Любов(F#m)та на Бога (C#m)чака
Да из(D)пълни сърцето (A)ти
(D)Исус е там от (Hm)дясно на От(E)ца
Цената (F#m)Той плати за (C#m)теб
И Той е (D)пътят към не(A)бето
Исус е (D)истина, жи(Hm)вот за нас в све(E)та
2. (A)Щастието (D)не е пълно (A)без Христа
(A)Във живота (D)има празно(E)та
И ка(F#m)кво от това ако (C#m)си богат
Дори и (D)целия свят да е (A)твой
Защото (D)твоята ду(Hm)ша
не се сравнява с (E)нищо на света
Припев: Любов(F#m)та на Бога (C#m)чака …
/за край (A)/

112. ВЕЛИЧЕСТВЕН БОГ
(A)Той царствено блести, с ве(F#m)личието (C#m)Си!
За(D)радвай се земя, (E)радвай се земя!
Той (A)ходи в светлина и (F#m)всяка тъмни(C#m)на
тре(D)пери от гласа, от (E)мощния Му глас.
Ве(A)личествен Бог
Толкова ве(F#m)личествен Бог,
Пей със мен:
Ве(D)лик е (E)нашия (A)Бог!

2

(A)От век до век стои и (F#m)времето дър(C#m)жи на(D)чало е и край, на(E)чало е и край.
Е(A)дин Бог в три лица - О(F#m)тец, Духът, Си(C#m)нът –
Лъ(D)вът и Агнето, Лъ(E)вът и Агнето.
Ве(A)личествен Бог
Толкова ве(F#m)личествен Бог,
Пей със мен:
Ве(D)лик е (E)нашия (A)Бог!

2

(A)Бог над всичко е,
за хва(F#m)ла достоен е –
по(C#m)кланям се пред (D)Теб!
Ве(E)лик е (A)Бог!

2

Ве(A)личествен Бог
Толкова ве(F#m)личествен Бог,
Пей със мен:
Ве(D)лик е (E)нашия (A)Бог!

2

113. ИСКРЕНО ЖЕЛАЯ
(E)Искрено же(C#m)лая да (A)хва(E)ля (H)Теб,
С (E)цялото си сър(C#m)це покланям (F#m)се. (H)
(E)Всичко вътре в (C#m)мен от(A)да(E)ва хва(H)ла,
(E)Тебе вели(C#m)чая, Госпо(F#m)ди! (H)
(E)Давам Ти сърцето (H)си и душата (C#m)си,
За (A)Теб коп(H)нея (E)аз! (E)Всеки миг, всеки (H)ден
Обитавай вътре в (C#m)мен,
За (A)Теб жи(H)вея (E)аз!

114. ИЗДИГАМ ОЧИ КЪМ ТЕБ
Из(F)дигам очи към Теб и (Dm)търся лицето Ти
(B)Чакам Тебе се(C)га.
Та(F)ка аз нуждая се, (Dm)Така аз жадувам Те,
Не (B)мога без Тебе се(C)га!
Във (F)Тебе отпускам се, във (Аm)Тебе почивам си,
Тъй (B)сигурен чувствам се в (C)Теб!
И (F)нежно ме водиш Ти при (Dm)тихите Си води,
Ду(B)шата ми Ти напо(C)и!
Къ(C)де бих отишъл без (B)Тебе не (F)знам!
Как(C)во бих аз правил без (B)Твоята лю(F)бов!
Ед(Am)но само зная и (Dm)казвам Ти (B)днес
Не (Gm)мога, не (C)мога без (F)Теб!

115. НУЖДАЯ СЕ ДА БЪДА С ТЕБ
(D)Нуждая се да бъда с (A)Теб!
Нуждая (Hm)се да съм в Ду(G)ха Ти
и да Ти (D)казвам, че Те (A)обичам!
Нуждая (G)се, (A)нуждая (D)се!
(D)Сърцето ми бе съкру(A)шено.
Сърцето (Hm)ми бе изце(G)лено.
Аз съм из(D)пълнен със благо(A)дарност.
Нуждая (G)се, (A)нуждая (D)се!
Припев:
Наси(A)ти ме! Напо(G)и душата (D)ми!
Укре(A)пи ме! Чаша(G)та ми препъл(D)ни!
Теб же(G)лая! Смисъл (D)във живота (A)ми
е коп(D)нежът вътре в (A)моето сърце Да хваля (D)Теб!
(D)Ти казваш Боже, че съм спе(A)циален.
Дори по(Hm)някога и да не го у(G)сещам.
Ти запа(D)ли ме и съжи(A)ви ме!
Нуждая (G)се, (A)нуждая (D)се!
(D)Нуждая се да хваля (A)Теб!
Нуждая (Hm)се да те у(G)сещам
и да Ти (D)казвам, че Те о(A)бичам!
Нуждая (G)се, (A)нуждая (D)се!
Припев:...
(D)Нуждая се да хваля (A)Теб!
Нуждая (Hm)се да те у(G)сещам
и да Ти (D)казвам, че Те о(A)бичам!
Нуждая (G)се, (A)нуждая (D)се!

116. Може ли да се намери...?
(Dm)Може ли да се намери
приятел верен като Него?
Не, (B)няма по-добъ(C)р и няма да (Dm)има!
Припев:
(Dm)Ако не (Gm)беше Ти не знам
къде ли щях да (Dm)бъда аз сега,
но имам (B)Теб и то(C)ва прекрасно (Dm)е!
(Dm)Може ли да се намери
баща загрижен като Него?
Не, (B)няма по-добъ(C)р и няма да (Dm)има!
Припев:
(Dm)Ако не (Gm)беше Ти не знам
къде ли щях да (Dm)бъда аз сега,
но имам (B)Теб и то(C)ва прекрасно (Dm)е!
(Dm)Може ли да се намери
лекар мощен като Него?
Не, (B)няма по-добъ(C)р и няма да (Dm)има!
Припев:
(Dm)Ако не (Gm)беше Ти не знам
къде ли щях да (Dm)бъда аз сега,
но имам (B)Теб и то(C)ва прекрасно (Dm)е!
(Dm)Може ли да се намери
приятел верен като Него?
Не, (B)няма по-добъ(C)р и няма да (Dm)има!
Припев:
(Dm)Ако не (Gm)беше Ти не знам
къде ли щях да (Dm)бъда аз сега,
но имам (B)Теб и то(C)ва прекрасно (Dm)е!

117. Много, много години
(Am)Много, много го(Dm)дини търсих аз
(E)смисъла на (Am)този живот.
И аз като всички (Dm)питах се (E)защо се раждаме (Am)и умираме?
(Am)В съмнение, мъгла (Dm)лутах се,
(E)докато срещна (Am)Твоето лице
и лъч осия (Dm)гъстата мъгла
(E)и аз разбрах (Am)всичко то(A)ва
Припев:
(Dm)Боже, благода(G)ря за (C)туй, че оси(Am)я
(Dm)моята ду(E)ша със светли(Am)на! (A)
(Dm)Боже благода(G)ря за (C)милостта тво(Am)я,
ко(Dm)ято води (E)ме за ръ(Am)ка! /(A) за преход/
(Am)Кривите пътеки (Dm)изправи Ти
(E)и със жива во(Am)да ме запаси.
С желязна броня об(Dm)лече тяло, дух,
(E)за да не може вра(Am)гът да ме сло(A)ми!
Припев:
(Dm)Боже, благода(G)ря за (C)туй, че оси(Am)я
(Dm)моята ду(E)ша със светли(Am)на! (A)
(Dm)Боже благода(G)ря за (C)милостта тво(Am)я,
ко(Dm)ято води (E)ме за ръ(Am)ка! /(A) за преход/

118. Недей да се тревожиш
(F)Недей да се тре(B)вожиш! Не(C)дей да се бо(F)иш!
(F)Радост идва (B)сутрин. Имат (C)край бедите (F)ти.
Знай (Dm)Исус е твой при(B)ятел, ще из(C)трие сълзите (F)ти.
И (Dm)щом си съкру(B)шен вдиг(C)ни ръце ка(F)жи:
(F)О, аз знам, че мога (B)всичко. До(C)край ще бъде с (Dm)Теб.
И ка(F)квото и да се (B)случи, жи(C)вота ми е в (F)Теб.
(F)С Исус аз ще ус(B)пея! С (C)Исус ще усто(Dm)я!
И ка(F)квото и да се (B)случи съм в (C)Твоята ръ(F)ка.
(F)Когато изпи(B)тания, поч(C)ти събарят (F)те.
(F)И всичките при(B)ятели ги (C)няма никъ(F)де.
Помни И(Dm)сус е твой при(B)ятел, ще из(C)трие сълзите (F)ти.
И (Dm)щом си съкру(B)шен вдиг(C)ни ръце ка(F)жи:
(F)О, аз знам, че мога (B)всичко. До(C)край ще бъде с (Dm)Теб.
И ка(F)квото и да се (B)случи, жи(C)вота ми е в (F)Теб.
(F)С Исус аз ще ус(B)пея! С (C)Исус ще усто(Dm)я!
И ка(F)квото и да се (B)случи съм в (C)Твоята ръ(F)ка.
(F)Аз знам, че мога (B)всичко. До(C)край ще бъде с (Dm)Теб.
И ка(F)квото и да се (B)случи, жи(C)вота ми е в (F)Теб.
(F)С Исус аз ще ус(B)пея! С (C)Исус ще усто(Dm)я!
И ка(F)квото и да се (B)случи съм в (C)Твоята ръ(F)ка.
(F)С Исус аз ще ус(B)пея! С (C)Исус ще усто(Dm)я!
И ка(F)квото и да се (B)случи съм в (C)Твоята ръ(F)ка.
И ка(F)квото и да се (B)случи съм в (C)Твоята ръ(F)ка.
И ка(F)квото и да се (B)случи съм в (C)Твоята ръ(F)ка. /4

119. МОЩЕН В СИЛА
(C)Хвалете Го вие небе и земя
хвалете Го ангели във небеса
(F)нека всичко (C)хвали.
(C)Хвалете Го слънце, луна и звезди
хвалете Го вие небе и води
(F)нека всичко (C)хвали.
(C)Мощен в сила,
(Am)мощен в слава
(F)мощен в милост,
(Dm)Цар на не(G)бето.
(C)Мощен в битка,
(Am)мощен в чудо
(F)мощен в Сион,
(Dm)Цар над (G)цялата зе(C)мя!

120. ДА СЪМ ТВОЙ
(D)Отварям очи и (Hm)взирам се в Теб
В (G)миг изчезва всичко друго ос(A)таваш само (A7)Ти
Из(D)дигам ръце и (Hm)на колене
Пре(G)давам всичко, което имам (A)само да съм с (A7)Теб
(G)Обръщаш нощта в светли(D)на
До(G)косваш ме ти с нежнос(Hm)тта на (Em)Твойта ръ(A)ка
Из(Em)бирам се(A)га да съм (D)твой
(G)Откриваш пред мен вечнос(D)тта
За(G)криляш ме Ти със сила(Hm)та на (Em)Твойта ръ(A)ка
Из(Em)бирам се(A)га да съм (D)твой
Из(Em)бирам се(A)га да съм (D)твой /2

121. ЗАРАДИ МОЯ ЖИВОТ
(Dm)Сърцето ми прелива в (B)благодат
(Dm)Духът ми слива се с Ду(B)ха Ти Свят
(F)Спасил Си моята ду(C)ша
и подари ми вечнос(Dm)тта
Въз(B)кръсна в мен
(Dm)Душата ми очаква (B)Твоя глас
(Dm)Да бъда като Теб, коп(B)нея аз
(F)И Твойта бащинска ръ(C)ка
изтрива падаща съл(Dm)за
И болката от(B)немаш Ти
(F)Заради (C)моя живот (Dm)от небето дой(B)де
(F)Заради (C)мойта душа (Dm)остави (B)славата Си (F)Ти
Заради (C)моя живот (Dm)до смърт по(B)корен бе
(F)Заради (C)мойта душа (Dm)Духът Си (B)прати

122. В Малко градче
(G)В малко градче във късна (C)нощ,
ярка звез(D)да огря нощ(G)та.
В студени ясли се ро(C)ди
Еману(D)ил да ни спа(G)си.
Припев:
(G)Ти тръг(C)ни тази звез(D)да наме(G)ри сега!
Нека (C)тя в твойто сър(D)це да го(G)ри!
(G)И мъдреци от далечни стра(C)ни,
тръгнаха (D)да подне(G)сат,
ливан и смирна и зла(C)то дар на Спа(D)сителя ро(G)ден.
Припев:
(G)Ти тръг(C)ни тази звез(D)да наме(G)ри сега!
Нека (C)тя в твойто сър(D)це да го(G)ри!
(G)Във този ден благосло(C)вен,
дойде Спа(D)сителят за (G)вси.
Нека със радост пеем (C)ний Еману(D)ил се днес ро(G)ди.
Припев:
(G)Ти тръг(C)ни тази звез(D)да наме(G)ри сега!
Нека (C)тя в твойто сър(D)це да го(G)ри!
Нека (C)тя в твойто сър(D)це да го(G)ри!

123. Нека бъда с корени
(G)Нека бъда с (Am)корени дъл(F)боки в Теб
непокла(B)тим и несло(F)мим
със (Am)корени дъл(C)боки в Теб, И(G)сус
(G)О-о, (Am)да, нека (F)съм като (Am)дърво
при живо(F)творните во(C)ди
На (Am)Твойте по(G)тоци
124. Нека да вали
(G)Чувствам (Am)вятър от любов
идва (F)мощния дъжд
аз ще (C)бъда залят от Твоя (G)Дух
(G)Нека ва(Am)ли, нека да ва(F)ли
от(C)варяй небето над (G)нас
(G)Вдига(Am)ме очите си към побе(F)лелите жита
ний съ(C)бираме плод за вечен жи(G)вот
125. Исус, скъпо име
(D)Исус, скъпо (Em)име си за мен
О-о-о, (A)Исус, демони(D)те треперят в страх
От име(Hm)то на Исуса – (Em)Той е най велик
Скъпо (A)име – името И(D)сус
(D)Той е Чуден, Той е (Em)Пресвят
Пълен с (A)благодат, вечна (D)Канара
(D)Той е Нежен, Той те (Em)Люби
Цар на Ца(A)рете, Той е (D)Бог
(D)Аз (Hm)искам да съм като (G)Теб – (A)Исус,
(D)Аз (Hm)искам да съм като (G)Те-e-(A)eб
Да (F#m)бъда добър съд в ръ(Hm)ката Ти,
(G)Аз (A)искам да съм като (D)Теб!

126. Заради мен остави славата
1. Заради (Em)мен остави славата си в (C)небеса
Заради (Em)мен дойде да страда на све(H7)та
Заради (Em)мен изрече вечните си (C)словеса
Спасител(Em)на надежда (H7)имам в Хрис(Em)та(D7)
(G)Слава на Спа(D)сите(H)ля, (Em)Али(C)лу(G)я (D7)
(G)Слава на Спа(D)сите(H)ля, (Em)Али(C)лу(H7)я (Em)
2. Заради (Em)мен понесе хули и би(C)чуване
Заради (Em)мен и чашата на скръб из(H7)пи
На кръв по(Em)тта му се превърна в Гетси(C)мания
Заради (Em)мен на кръст пост(H7)рада и ум(Em)ря (D7)
(G)Слава на Спа(D)сите(H)ля, (Em)Али(C)лу(G)я (D7)
(G)Слава на Спа(D)сите(H)ля, (Em)Али(C)лу(H7)я (Em)
3. Със мощ възк(Em)ръсна И възнесе се Той (C)при Отца
И продъл(Em)жава да се моли там за (H7)мен
Исусе, (Em)вярвам затова води ме (C)смело Ти
За да ти (Em)служа вярно (H7)тук през всички (Em)дни (D7)
(G)Слава на Спа(D)сите(H)ля, (Em)Али(C)лу(G)я (D7)
(G)Слава на Спа(D)сите(H)ля, (Em)Али(C)лу(H7)я (Em)

127. Царю на Царете
(D)Царю на Царете (G)Теб прославям (D)аз!(Hm)
Всичко във жи(Em)вота мой Си (A)Ти, О, Госпо(D)ди!
(D)Величая Те, Вели(D)чая Те,
Вели(Em)чая Те, (A)Госпо(D)ди!

2

2

(D)Защото (G)Ти, Госпо(A)ди, Си над цяла зе(D)мя!(Hm)
Превъзви(G)шен Си над (A)всички бого(D)ве!

2

128. О, чудна, славна, свята нощ
1. (D)О, чудна, славна, (G)свята нощ
Не(D)бесна светли(A)на!
И, (D)ето, песни (G)ангелски
Се (D)слушат (A)на зе(D)мя
Припев:
(D)Пеят: Слава, (A)слава во вишних на (A7)Бо(A)га!
Слава Хрис(D)ту!
Мир на всичката зе(G)мя
(D)Слава во (A)вишних на (A7)Бо(D)га!
2. (D)Овчарите раз(G)казват вред
Вест! (D)Вест, за всичкий (A)род
Днес (D)вам Спасител (G)се роди
Той (D)е Хрис(A)тос Гос(D)под
Припев: (D)Пеят: Слава …
3. (D)От Изток, ето, (G)мъдреци
Во(D)дени от звез(A)да
Ли(D)ван и смирна (G)и злато
При(D)насят (A)на Хрис(D)та
Припев: (D)Пеят: Слава …
4. (D)Дали Христова(G)та любов
Е (D)трогнала и (A)нас?
Ей, (D)всички ний със (G)ангели
Ще (D)славим (A)наший (D)Спас
Припев: (D)Пеят: Слава …

129. Роди се в Витлеем дете
1. (D)Роди се в Витлеем дете,
по(G)мазано от Бога (D)бе.
Дойде да изкупи све(A)та.
За(D)щото Той бе сам, (G)Божия Син изб(D)ран.
Той (A)бе И(D)сус!
Припев:
(D)Аз вярвам в Него, Аз вярвам в Него
Аз вярвам в Него, вярвам в Хрис(A)та!
Аз вярвам в (D)Него, Аз вярвам в (G)Него
Аз вярвам в (D)Него - до(A)шъл от вечнос(D)тта!
2. (D)Растеше във премъдрост,
Рас(G)теше в благо(D)дат,
Говори за любов на този (A)свят.
За(D)щото Той бе сам, (G)Божия Син изб(D)ран!
Той (A)бе И(D)сус!
Припев:
(D)Аз вярвам в Него, Аз вярвам в Него
Аз вярвам в Него, вярвам в Хрис(A)та!
Аз вярвам в (D)Него, Аз вярвам в (G)Него
Аз вярвам в (D)Него - до(A)шъл от вечнос(D)тта!

130. Бим – бам – бим
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се роди във (A)плът
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се ро(A)ди във (D)плът
1. (D)В ясли и сред мрак, (Hm)беден и недраг
(Em)Той дойде на (A)този свят, да ни стане (D)брат
(D)Гонен и презрян, (Hm)бит и прикован
(Em)Той света с кръв (A)ороси, за да ни спа(D)си
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се роди във (A)плът
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се ро(A)ди във (D)плът
2. (D)Блесна над света, (Hm)утринна звезда
(Em)И човешки(A)ят живот, стана небос(D)вод
(D)Сивите ни дни, (Hm)Господ промени
(Em)И им вложи (A)смисъл нов, за мир и лю(D)бов
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се роди във (A)плът
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се ро(A)ди във (D)плът
3. (D)Има ли все пак, (Hm)някой още в мрак
(Em)Който лута (A)се без цел, Спаса не при(D)ел
(D)Ще му поясним, (Hm)бим–бам–бим–бам-бим
(Em)Че печели (A)вечността, само със Хрис(D)та
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се роди във (A)плът
(D)Бим – бам – бим /2, радва се све(Hm)та
(G)Днес Христос–(D)Бог любим (Em)се ро(A)ди във (D)плът

131. В ТОЗ ПРАЗНИЧЕН ДЕН
(G)В ТОЗ ПРАЗНИЧЕН (C)ДЕН
(D)ОТ БОГ ПОДА(G)РЕН,
В ТОЗ ПРАЗНИЧЕН (C)ДЕН
ТИ БЪ(D)ДИ БЛАГОСЛО(G)ВЕН!
(G)ЖЕЛАЕМ ТИ БОГ ДА (C)ТЕ ОПАЗИ,
(D)С ЛИЦЕТО СИ ТЕБ ДА (G)ОСИЯЕ!
(Em)ЖЕЛАЕМ ДА ТИ ПО(C)КАЖЕ МИЛОСТ,
МИР НЕ(D)БЕСЕН ДА ТИ ДА(G)ДЕ!

132. Ти Си прибежище
(Dm)Ти Си прибежище мое във скръб.
(B)Ти обкръжил Си ме с песни и дал Си ми (F)път да вър(A)вя.
Приз(Dm)нах аз грехът си пред Теб и не скрих,
че (B)Твоят закон наруших, но извиках и (F)Ти ми прос(A)ти.
(Gm)С правда облече ме, (Dm)с кръвта Си ме оми
и се(F)га, аз съм (C)чист.
(Gm)С хвала изпълни ме, (Dm)със сила от Духа
и се(F)га аз съм (C)Твой.
(F)За мене, Господи, даде (C)Ти
Своя жи(Gm)вот и Своята (Dm)кръв.
(F)С ръце прободени, (C)с тяло разчупено
отме(Gm)ни мойта (A)смърт.
(Dm)Ти Си прибежище.

133. Благодаря за туй, че съществуваш
(Dm)Благодаря за туй, че същест(Gm)вуваш.
Бла(A)годаря за туй, че Си до (Dm)мен.
(Dm)Че с милост от вината ме из(Gm)купваш.
Че с (A)Теб греха далече е от (Dm)мен.
Припев:
Как (D)искам аз неспирно да ти (Gm)пея.
В (C)едно излял аз звуци и ду(F)ша.(A)
Във (Dm)нов живот за Тебе да жи(Gm)вея Във (A)Твойта нежна бащинска ръ(Dm)ка.
(Dm)Какво от туй, че скърби ме връх(Gm)литат.
Как(A)во от туй, че мрази ме све(Dm)та.
(Dm)Аз знам какво на кръста Те за(Gm)веде Ед(A)на любов безкрайна на От(Dm)ца.
Припев...
(Dm)Аз знам чрез Тебе имаме по(Gm)беда,
Но (A)дай ми сили Теб да изя(Dm)вя.
(Dm)О, Ти Си мой Спасител и у(Gm)теха.
На (A)Теб Исусe мой благода(Dm)ря!
Припев...

134. Нека светилникът ти свети
(Hm)Нека све(F#)тилникът ти све(Hm)ти!
(Hm)Нека е (F#)пълен със е(Hm)лей!
(Hm)Нека от (F#)дрямка се съ(Hm)будим!
Нека призо(A)вем мощно име(D)то (F#)на Госпо(Hm)да!
(Hm)Господ е (F#)близо при о(Hm)ния,
(Hm)които Го (F#)търсят и зо(Hm)ват.
(Hm)Дивно об(F#)щува с тез, ко(Hm)ито
от Него се бо(A)ят, от Него се бо(D)ят, (F#)от Него се бо(Hm)ят
(A)Хайде ста(D)ни, ста(Em)ни и све(D)ти,
(Em)светли(F#)на дойде за (Hm)теб!
(Hm)Със сила от (F#)Бога обле(Hm)чи се!
(Hm)Щитът на (F#)вярата взе(Hm)ми!
(Hm)Мечът в ръ(F#)ката ти е (Hm)остър.
Високо го вдиг(A)ни! Стани воювай (D)ти (F#)и побе(Hm)ди!
(A)Хайде ста(D)ни, ста(Em)ни и све(D)ти,
(Em)светли(F#)на дойде за (Hm)теб!
(Hm)Светилникът вдиг(G)ни и нека да го(D)ри!
Навън е тъмни(Em)на, (F#)но ти све(Hm)ти!
(Hm)Светилникът вдиг(G)ни и нека да го(D)ри!
Навън е тъмни(Em)на, ста(F#)ни и све(Hm)ти!
(A)Хайде ста(D)ни, ста(Em)ни и све(D)ти,
(Em)светли(F#)на дойде за (Hm)теб!
(Hm)Светилникът вдиг(G)ни и нека да го(D)ри!
Навън е тъмни(Em)на, (F#)но ти све(Hm)ти!
(Hm)Светилникът вдиг(G)ни и нека да го(D)ри!
Навън е тъмни(Em)на, ста(F#)ни и све(Hm)ти!

135. Исусе хваля Те
(D)Исусе (F#m)хваля (Hm)Те. И(G)сусе възви(A)шавам те!
(D)Ти Си дос(F#m)то(Hm)ен, с лю(G)бов Ти пея (A)тази песен.
(D)Исусе (F#m)хваля (Hm)Те. И(G)сусе възви(A)шавам те!
(D)Ти Си дос(F#m)то(Hm)ен, с лю(Em)бов Ти (A)пея (D)аз.
(G)Слава от(A)даваме на (D)Теб.(D7)
Царуваш на (G)трона (A)тъй величест(D)вен.(D7)
Издига(G)ме ръце към (A)Тебе във (F#m)почит и хва(Hm)ла
На ца(G)рете Ти Си (A)Цар и (Em)вечен Госпо(A)дар.
(D)Исусе (F#m)хваля (Hm)Те. И(G)сусе възви(A)шавам те!
(D)Ти Си дос(F#m)то(Hm)ен, с лю(G)бов Ти пея (A)тази песен.
(D)Исусе (F#m)хваля (Hm)Те. И(G)сусе възви(A)шавам те!
(D)Ти Си дос(F#m)то(Hm)ен, с лю(Em)бов Ти (A)пея (D)аз.(D7)
Ти Си (G)Господ, вла(A)дееш вечнос(D)тта. (D7)
Издигнат във (G)слава, (A)почест и хва(D)ла. (D7)
Княз на ми(G)ра е Твойто (A)име и (F#m)Бог на любов(Hm)та.
Пред (G)Твоя трон зас(A)тавам, (Em)огрян от светли(A)на.
(D)Исусе (F#m)хваля (Hm)Те. И(G)сусе възви(A)шавам те!
(D)Ти Си дос(F#m)то(Hm)ен, с лю(G)бов Ти пея (A)тази песен.
(D)Исусе (F#m)хваля (Hm)Те. И(G)сусе възви(A)шавам те!
(D)Ти Си дос(F#m)то(Hm)ен, с лю(Em)бов Ти (A)пея (D)аз.

136-а. Святи Дух Ти идваш като вятър
1. (Em)Святи Дух Ти идваш (D)като вятър
(F#m)и се из(Hm)ливаш като (Em)дъжд
Припев:
Нежен Си(Am)Ти, о, Святи (Em)Душе
и Ти про(D)меняш сърцата (G)наши
Нежен Си(Am)Ти, о, Святи (Em)Душе
и Ти про(D)меняш нашите сър(Em)ца

2

2

2. (Em)Святи Дух, Ти ме про(D)меняш
(F#m)правиш (Hm)ме да бъда до(Em)бър

2

Припев:...
136-б. Святи Дух сарбалвал авес
1. (Em)Святи Дух сарбалвал (D)авес
(F#m)сар бри(Hm)шит те ух(Em)лес
Припев:
Нежно си(Am)нян ту, Святи (Em)Душе
те проме(D)нинес амаре (G1)во(Em2)гя

2

2

2. (Em)Святи Дух, те проме(D)нинес
(F#m)е ману(Hm)шен Лачо те ке(Em)рен
Припев:
Нежно си(Am)нян ту, Святи (Em)Душе
те проме(D)нинес амаре (G1)во(Em2)гя

2

2

137. Слез над мен, Святи Душе
(D)Слез над мен Святи (A)Душе.
Слез над (G)мен Святи (D)Душе.
Слез над (F#m)мен със ново пома(G)зание.
Святи (A)Душе от(Em)ново (A)слез над (D)мен.
(D)Бог величествен и свят Ти Си (A)тук
Ти Си (G)Всемогъщия, Авва (D)Отче
Ти Си по(Fm)четен между нас, за (G)Теб е славата
Бог Ве(A)личествен и свят Ти Си (D)тук.
(D)Ти Си тук Святи (A)Душе.
Ти Си (G)тук Святи (D)Душе.
Ти Си (F#m)тук със ново пома(G)зание.
Святи (A)Душе от(Em)ново (A)Ти Си (D)тук.
(D)В присъствието Ти (Hm)намирам радостта.
В при(G)съствието Ти става чуде(D)са-а-а-(A)-a.
Ти Си (D)тук Святи (A)Душе.
Ти Си (G)тук Святи (D)Душе.
Ти Си (F#m)тук със ново пома(G)зание.
Святи (A)Душе от(Em)ново (A)Ти Си (D)тук.

138-а. Господи, излей Духът Си!
(Em)Госпо(Am)ди излей Духът Си Ти се(Em)га
и изпъл(C)ни (Hm)ме със силата (Em)Си.

2
2

Припев:
(Em)Искам, Господи, Ду(D)хът Ти да ме во(G)ди.
(Em)Искам Твоята ръ(D)ка да ме пома(G)же
(Am)И нека Словото (Hm)Ти да ме дър(Em)жи. /2

2

138-б. Девла бичал то духос
(Em)Дев(Am)ла бичал то духос ака(Em)на
те изпъл(C)нинес (Hm)ман те сила(Em)са.

2

2
Припев:
(Em)Мангав Девла то (D)духос те водинел (G)ман.
(Em)Мангав Девла то (D)вас те помажинел (G)ман 2
(Am)Торо Словос те (Hm)ингалел (Em)ман. /2

139-а. Който чувства Исуса

139-б. Кон чуствинел Исусес

(Am)Който чувства Исуса
(F)Който чувства своя Татко
(Dm)Да си вдигне ръце(E)те.

(Am)Кон чуствинел Исусес
2 (F)Кон чуствинел пе дадес
(Dm)те вадел пе вас(E)та.

Припев:
(Dm)Чуй тази пе(E)сен,
(Dm)отвори си сърце(E)то

2

Припев:
(Dm)Шун акая ги(E)ли,
(Dm)путер торо во(E)ги

2

2

2. (Am)Който чувства своя Татко,
(F)Нека той сега да дойде
(Dm)Да си вдигне ръце(E)те

2. (Am)Кон чуствинел пе дадес,
2 (F)акана ов те авел
(Dm)те вадел пе вас(E)та

Припев:
(Dm)Чуй тази пе(E)сен,
(Dm)отвори си сърце(E)то

Припев:
(Dm)Шун акая ги(E)ли,
2
(Dm)путер торо во(E)ги

3. (Am)Голяма сила ще ти дам
(F)Голяма сила ще ти дам
(Dm)за да устоиш тук до (E)край

3. (Am)Бари сила си тут, кандав
2 (F)бари сила тут кандав
2
(Dm)те устойнес тук до (E)край

Припев:
(Dm)Чуй тази пе(E)сен,
(Dm)отварям си сърце(E)то

2

4. (Am)Отварям Господи сърцето си
(F)Отварям Господи сърцето си
(Dm)Ела Господи и (E)влез.
Припев:
(Dm)Чуй тази пе(E)сен,
(Dm)отварям си сърце(E)то

2

Припев:
(Dm)Шун акая ги(E)ли,
(Dm)путер моро во(E)ги

2

2

4. (Am)Путрав Девла мо воги
2 (F)Путрав Девла мо воги
(Dm)Ела девла ту ан(E)дре.
Припев:
(Dm)Шун акая ги(E)ли,
(Dm)путер моро во(E)ги

2

2

2

140. Той е Цар, Цар и Господар!
(Gm)Той е Цар, (C)Цар и Госпо(F)дар!
(Dm)Той винаги ще бъде с (Gm)мен,
със (F)теб, със (D#)всички (Dm)нас!
Припев:
(Gm)Скоро ще се (F)върне,
(Gm)няма да (F)остави,
(Gm)няма да заб(F)рави,
(D#)своите ча(Dm)да!

2

2

(Gm)Не съм сам, (C)Исус е с (F)мен!
(Dm)Той винаги ще бъде с (Gm)мен,
със (F)теб, със (D#)всички (Dm)нас!

2

Припев:...
(Gm)В дни на глад (C)и в дни на (F)скръб,
(Dm)Той винаги ще бъде с (Gm)мен,
със (F)теб, със (D#)всички (Dm)нас!
Припев:...

2

141-а. Много се радвам /Бут Лошанав/
1. (Em)Много се радвам, че Ти дойде
(C)от смъртта ме Ти изба(H)ви
Много се радвам, че Ти дой(Am)де
(H)нов живот Ти ми да(Em)де

2

Припев:
(Em)Щастлив съм (Am)с Тебе, (Em)Боже,
че Ти мен, (Am)Боже, на(Em)мери
щастлив съм, че дойде тук за (H)мен
радвам се (Am)Господи, че Ти Си със (Em)мене
благода(H)ря Ти много от сър(Em)це!
2. (Em)Много се радвам, че Ти каза
(C)с радост да живе(H)я
На Тебе Боже аз да пе(Am)я
(H)Твойто име аз да сла(Em)вя

2
2

2

Припев:
(Em)Щастлив съм (Am)с Тебе, (Em)Боже,
че Ти мен, (Am)Боже, на(Em)мери
щастлив съм, че дойде тук за (H)мен
радвам се (Am)Господи, че Ти Си със (Em)мене
благода(H)ря Ти много от сър(Em)це!

2
2

141-б. Бут Лошанав
1. (Em)Бут Лошанав кай ту Алян
(C)меримнастар охтаян (H)ман
бут Лошанав кай ту а(Am)лян
(H)нево Животос дилян (Em)ман

2

Припев:
(Em)Щастливо (Am)си(Em)ньом ме туса (Am)дев(Em)ла
кай ту ман девла ала(H)кян
лошанав (Am)девла кай синян (Em)манца
2
благода(H)ринав туке (Em)ме
2. (Em)Бут лошанав кай ту пергян
(C)лошаляса те Живи(H)нав
туке девла те гиля(Am)бав
(H)торо алав те слави(Em)нав

2

2

Припев:
(Em)Щастливо (Am)си(Em)ньом ме туса (Am)дев(Em)ла
кай ту ман девла ала(H)кян
лошанав (Am)девла кай синян (Em)манца
2
благода(H)ринав туке (Em)ме

2

142. ПАРФЮМ ЗА ТВОИТЕ НОЗЕ
(G)КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА (D)ТЕБ
ЗА ТВОЙТА (H)ВЯРНОСТ И ЛЮ(Em)БОВ
КАКВО ДА (C)СТОРЯ НЕ (D)ЗНАМ
ОСВЕН ДА ТИ СЕ ПОКЛО(G)НЯ
КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА (D)ТЕБ
И ДО КЪ(H)ДЕ СИ МЕ ДО(Em)ВЕЛ
ОС(C)ТАВАМ БЕЗ (D)ДЪХ
(Em)НЕ СЕ СЪМ(D)НЯВАМ, ПРОСТО (C)ЗНАМ
АЗ (Em)ПИХ ОТ ТЕБ И (D)ИСКАМ ПОВЕ(C)ЧЕ
ПРИПЕВ:
(G)ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ ВЕЧНО С (D)ТЕБ
ИСКАМ ДА О(H)БИЧАМ КАТО (Em)ТЕБ
В ИСТИНА И (D)ПРАВДА ДА ВЪР(C)ВЯ
С ЖИВОТА СИ ДА (D)ТИ СЕ ПОКЛО(G)НЯ
ВСИЧКО МОЕ - ВСИЧКО, КОЕТО (D)СЪМ
В РЪЦЕТЕ ТИ ПРЕ(H)ДАВАМ, ГОСПО(Em)ДИ
ЖИВОТЪТ, КОЙТО (D)ИМАМ НЕКА (C)Е
ПАРФЮМ ЗА (D)ТВОИТЕ НО(G)ЗЕ
(G)КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА (D)ТЕБ
КОГАТО (H)ВИЖДАМ ТВОЯ (Em)КРЪСТ
ТИ (C)ДАДЕ СВОЙТА (D)КРЪВ
ЗА ДА ПЛАТИШ ЗА ГРЕ(G)ХА МИ
КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА (D)ТЕБ
И ДО КЪ(H)ДЕ СИ МЕ ДО(Em)ВЕЛ
КАЗВАМ (C)ВЕРЕН СИ (D)ТИ
(Em)НЕ СЕ СЪМ(D)НЯВАМ, ПРОСТО (C)ЗНАМ
АЗ (Em)ПИХ ОТ ТЕБ И (D)ИСКАМ ПОВЕ(C)ЧЕ
ПРИПЕВ:... /2

143. Разменям скръбта си
(G)Раз(C)меням скръб(Em)та (D)си
(G)Раз(C)меням сра(Em)ма (D)си
(G)Раз(C)меням ги (Em)за
радост(D)та в моя (G)Бог (C Em D)
(G)Раз(C)меням бе(Em)ди(D)те
(G)И (C)болес(Em)ти(D)те
(G)Раз(C)меням ги (Em)за
радост(D)та в моя (G)Бог (C Em D)
(G)Да, Да, (C)Да, Да, (Em)Госпо(D)ди /3
А(G)мин (C Em D)
Угне(G)тен, но не сра(C)зен
Гонен (Em)съм, но не ос(D)тавен
(G)Пова(C)лен, но не по(Em)гу(D)бен
Аз съм (G)тъй благосло(C)вен
Бог е (Em)обещал и (D)знам
(G)Радос(C)тта Му е (Em)сила в (D)мен
(G)Даже (C)и да скър(Em)бя през нощ(D)та
Знам (G)радост (C)идва (Em)сут(D)рин

144. АЗ ИЗДИГАМ ТВОЙТО ИМЕ
(G)Аз
(G)Аз
(G)Аз
(G)За

из(C)дигам Твойто (D)име,
о(C)бичам да Те (D)хваля.
съм (C)толкова щаст(D)лив,
милост(C)та Ти тъй без(D)крайна

Припев:
(G)От не(C)бето дой(D)де
на (C)таз зе(G)мя,
За грехо(C)вете ни (D)Ти
на (C)кръста ум(G)ря.
Твойта (C)кръв ни у(D)ми,
Твоят (H7)Дух ни ро(Em)ди
Благода(D)ря Ти, Госпо(G)ди!

2

145. Освети очите на моето сърце
(Dm)Освети очите на моето сър(Gm)це, Исус.
За да (Dm)видя (C)аз с Твоите о(Dm)чи.
(Dm)Колко много ни обичаш, Госпо(Gm)ди Христе!
Але(Dm)луя!-а-а-(C) Ти Си Лю(Dm)бов!
Припев:
(F)Исусе, Ти Си Вяра и На(C)дежда,
и Лю(Dm)бо-о-(C)-ов, моя Жи(Dm)вот!

2

(Dm)Велик и Мощен Бог Си Ти на (Gm)Силите!
Але(Dm)луя!-а-а-(C) Ти Си най-ве(Dm)лик!
(Dm)С власт и сила Си направил не(Gm)бето,
и зе(Dm)мята,-а-а-(C) и всичко в не(Dm)я!
Припев:
(F)Исусе, Ти Си Вяра и На(C)дежда,
и Лю(Dm)бо-о-(C)-ов, моя Жи(Dm)вот!

2

2

2

146. АЗ СЪМ СЪЗДАДЕН
(C)Аз съм съз(Em)даден, за (F)да се по(G)кланям
Пред (F)Твоята (G)царстве(C)ност (C7)
(F)Да изя(G)вя де(Em)лата (Am)Ти
И (B)славата и Твоята (G)мощ
(C)Всичко на (Em)Теб от(F)дава (G)почит,
Тво(F)рения(G)та хвалят (C)Теб (C7)
(F)Ти си ве(G)лик и (Em)мощен (Am)Бог,
Ца(B)рувай завинаги (G)Ти, само (C)Ти!
(Am)Нека Твоят храм е (Em)пълен със слава,
Из(F)дигаме глас (G)на хва(C)ла
(Am)Нека Твоят храм е (Em)пълен със слава
И (F)всеки да да(G)де хва(C)ла!

147. ПОВЯРВАЙ ВЪВ ХРИСТА
(F)ПОВЯРВАЙ (Gm)ВЪВ ХРИС(C)ТА,
(C7)ПРЕДАЙ СЪР(B)ЦЕТО (F)СИ.
ТОЙ Е ДО(Gm)ШЪЛ ЗА ТЕБ,
(C)ЗА ДА ТЕ СПА(F)СИ.
(F)ЗНАЙ ИМА (Gm)МИЛОСТ ЗА (C)ТЕБ
(C7)ПРИ КРЪСТА (B)НА ХРИС(F)ТА!
НЕ ОТЛАГАЙ, (Gm)НО СЕГА
(C)ЗА ПРОШКА СЕ МО(F)ЛИ!
(F)ЗНАЙ ТОЙ ЗА (Gm)ТЕБ ОТ ЛЮ(C)БОВ
(C7)ДОЙДЕ НА (B)ТОЗИ (F)СВЯТ,
ЗА ДА ЖИВЕЕШ ВЪВ (Gm)ВЕЧНОСТТА –
(C)ЗА ТЕБЕ ТОЙ ДОЙ(F)ДЕ!
(F)МОЛИ СЕ (Gm)НА ХРИС(C)ТА,
(C7)ПРЕДАЙ СЪР(B)ЦЕТО (F)СИ.
ТОЙ Е ДО(Gm)ШЪЛ ЗА ТЕБ,
(C)ЗА ДА ТЕ СПА(F)СИ.

148. Аз Те моля, Боже, помогни ми!
(Hm)Аз Те моля, (F#)Господи, прос(Hm)ти ми!
Аз Те (Em)моля, (A)Боже, помог(D)ни ми!(Hm)
Очис(Em)ти Ти (A)моето сър(D)це(Hm)
и у(F#)мий от всички грехо(Hm)ве.
(H – преход)
(Hm)Аз Те моля, (F#)Боже Всемо(Hm)гъщи,
Аз Те (Em)моля, (A)Боже Везде(D)същи,(Hm)
Вина(Em)ги във (A)мене Ти бъ(D)ди,(Hm)
с Духа (F#)Свят ме Ти ръково(Hm)ди.
(H – преход)
(Hm)Аз Те моля, (F#m)Боже помог(Hm)ни ми
да прос(Em)лавя (A)Святото Ти (D)име(Hm)
да го(Em)воря (A)чудните не(D)ща(Hm)
Слово(F#)то, които обе(Hm)ща
(H – преход)
(Hm)Боже на ко(F#)лене аз Те (Hm)моля
помог(Em)ни да (A)върша Твойта (D)воля(Hm)
срещу (Em)дяво(A)ла ме укре(D)пи(Hm)
и от (F#)изкушения па(Hm)зи
(H – преход)
(Hm)О, Ти Свят Си (F#)Боже, най-прос(Hm)лавен
от сър(Еm)це аз (A)пея и Те (D)славя(Hm)
Тебе - (Em)Цар на (A)всичките ца(D)ре(Hm)
Тебе - (F#)Бог на всички бого(Hm)ве
(H – преход)
(Hm)Днес със трепет (F#)аз към Теб прис(Hm)тъпвам
Спомням (Em)си за (A)жертвата на (D)кръста(Hm)
С мисъл(Em)та за (A)Тебе на Гол(D)гота(Hm)
аз при(F#)емам хляба и ви(Hm)ното
(H – преход)

149. Боже, пред Теб покланям се
(Em)Боже, пред Теб покланям (C)се
пред (Am)Твоя трон, пред (Em)Теб се(H)га
Припев:
(C)Влей в сър(D)цето ми лю(Em)бов
(C)за да с(D)ледвам Твоят (G)зо-о-о-(Em)ов
(C)като парещ (D)огън, (G)като парещ (C)огън
(Am)ти бъди в сърцето (H)ми
(Em)Исус аз на Теб отдавам (C)хвала
Ти Си (Am)моят Бог, Ти Си (Em)Цар Ве(H)лик
Припев:...
(Em)Всичко в този свят губи (C)смисъл
ако (Am)нямам Теб И(Em)сусе (H)мой
Припев:...
(Em)Всичко в този свят губи (C)смисъл
ако (Am)нямам Теб И(Em)сусе (H)мой (Em)

150. Влей в сърцето ми любов
(Am)Влей в сърцето ми любов
Теб да (Dm)любя Господи.
(G)Винаги да съм готов
да про(C)щавам аз на (E)вси.
(Am)Гордостта от мен махни
и от (Dm)моето сърце,
(G)за да нося кръста си
в пътя (C)тесен към не(E)бе.
И то(Am)гава и то(Dm)гава
аз ще (G)видя Твоя (C)лик.
Твойта (Dm)слава, чудна (Am)слава,
що си(E)яе във не(Am)бе.

2

151-а. Искам Господи /Мангав Девла/
1. (Dm)Искам Господи животът си (A)да Ти посветя,
Твойто Слово, О, Исусе, (Gm)да изпълня (F)а-а-(A)-а(Dm)з
Искам Господи животът (A)си на Теб да дам,
(Gm)за да (F)бъда (A)аз (Dm)при Теб

2

Припев:
(Dm)Хваля те Ису(Gm)се
(C)Моля се от сър(F)це (A)
2
(Dm)Волята Ти да из(Gm)върша
(A)Твойто име да прос(Dm)лавя
2. (Dm)Скоро Господи Ти ще дойдеш, (A)нас да вземеш
във небесното си царство (Gm)да ни заве(F)де-е(A)-е-(Dm)
докосни, о, Святи Душе, (A)всички хора,
(Gm)за да (F) дойдат (A)те при(Dm) Теб

2

151-б. Мангав Девла
1. (Dm)Мангав девла мо Животос (A)те посветинав,
Торо словос Ме Исусе (Gm)те изпълни(F)на(A)(Dm)в
Мангав девла мо Животос (A)туте ме те дав
(Gm)пашал (F)туте (A)те а(Dm)вав

2

Припев:
(Dm)Хвалинав тут Ису(Gm)се
Мо(C)линав ту вогестар (F)ме(A)
2
(Dm)тери воля те ке(Gm)рас
(A)то алав те слави(Dm)нав
2. (Dm)Сиго Девла ту ка авес (A)амен ту те лес
ко небесно царство девла (Gm)амен те инга(F)ле(A)(Dm)с
докоснинес Святи Душе (A)ту е манушен
(Gm)пашал (F)туте (A)те а(Dm)вен

2

152. Всяка сутрин се събуждам
(E)Всяка сутрин (A)се събуждам с (E)Твойто име (H)на уста.
(E)Аз съм с тебе (A)чадо мое – (E)нежно шепне (H)ми Духа.
(E)Ето анге(A)ли ти пращам (E)за деня и (H)за нощта.
(E)Виж на Мойта (A)длан си врязан, (E)купих те с кръв(H)та си Аз.
Припев:
(A)Чакам, чакам, чакам, чакам, (E)чакам те (H)всеки ден, (E)всеки час.
(A)Тъжно, пусто, страшно, грозно (E)е без Теб, (H)татко мой (E)Исусе.
(A)Чакам, чакам, чакам, чакам, (E)чакам те (H)всеки час, (E)всеки миг.
(A)Тъжно, пусто, страшно, грозно (E)е без Теб, (H)чакам Те, (E)Господи.
(E)Никога не(A)дей забравя (E)тези някол(H)ко неща:
(E)За кръвта и (A)за Голгота, (E)за Христа и (H)любовта.
(E)Те ще те кре(A)пят в живота, (E)път са за не(H)бето те.
(E)От греха па(A)зи се чадо, (E)Аз съм с тебе, (H)не се бой!
Припев:
(A)Чакам, чакам, чакам, чакам, (E)чакам те (H)всеки ден, (E)всеки час.
(A)Тъжно, пусто, страшно, грозно (E)е без Теб, (H)татко мой (E)Исусе.
(A)Чакам, чакам, чакам, чакам, (E)чакам те (H)всеки час, (E)всеки миг.
(A)Тъжно, пусто, страшно, грозно (E)е без Теб, (H)чакам Те, (E)Господи.
(E)Всяка сутрин (A)се събуждам с (E)Твойто име (H)на уста.
(E)Аз съм с тебе (A)чадо мое – (E)нежно шепне (H)ми Духа.
(E)Дързостен и (A)смел бъди, не (E)се страхувай (H)работи.
(E)Войн Христов си с (A)Божия сила (E)тичай злото (H)победи!
Припев:
(A)Чакам, чакам, чакам, чакам, (E)чакам те (H)всеки ден, (E)всеки час.
(A)Тъжно, пусто, страшно, грозно (E)е без Теб, (H)татко мой (E)Исусе.
(A)Чакам, чакам, чакам, чакам, (E)чакам те (H)всеки час, (E)всеки миг.
(A)Тъжно, пусто, страшно, грозно (E)е без Теб, (H)чакам Те, (E)Господи.
(H)Чакам Те, (E)Господи! (H)Чакам Те, (E)Господи! (H)Чакам Те, (E)Господи!

153. ПЕТЪР И ЙОАН
Интро:
(Hm|Hm|G|G|Em|Em|F#|F#|Hm|Hm|G|G|Em|G|Hm|Hm|Hm|Hm|G|G|Em|G|Hm|Hm)

(D)Петър и Йоан отиваха във храма
в де(A)ветия час на молитва.
(Hm)Там видяха един куц чо(A)век
да проси милос(Hm)тиня. (F#за преход)
Припев:
(F#)(И ето какви бяха думите на Петър и Йоан:)
(Hm)Злато и сребро аз нямам,
(G)но каквото имам ти давам в (Em)името на Исус Христ(A)ос:
“Стани и хо(Hm)ди!” (F#-за преход)
(Hm|Hm|G|G|Em|Em|F#|F#|Hm|Hm|G|G|Em|G|Hm|Hm|Hm|Hm|G|G|Em|G|Hm|Hm)

(D)Той като скочи и се изправи
(A)и проходи с радост,
(Hm)и влезе с тях във (A)храма
и славеше (Hm)Бога. (F#-за преход)
Припев:
(F#)(И ето какви бяха думите на Петър и Йоан:)
(Hm)Злато и сребро аз нямам,
(G)но каквото имам ти давам в (Em)името на Исус Христ(A)ос:
“Стани и хо(Hm)ди!” (F#-за преход)

154. АЛЕЛУЯ, САТАНА ЗАГУБИ
(Am)Ако имаш вяра колкото синапово (E)зърно, това го
(Am)Ако имаш вяра колкото синапово (E)зърно, това го
и ще й (Dm)кажеш на плани(G)ната: Премествай (E)се!
и ще й (Dm)кажеш на плани(G)ната: Премествай (E)се!

казва И(Am)сус.
казва И(Am)сус.
Премествай (Am)се!
Премествай (Am)се!

И планината ще се пре(E)мести, ще се премести, ще се пре(Am)мести!
И планината ще се пре(E)мести, ще се премести, ще се пре(Am)мести!
Той е (Am)Бог на бого(G)вете! Той е (F)Пътят, Истината и Жи(E)вота!
Той е (Am)Бог на бого(G)вете! Той е (F)Пътят, Истината и Жи(E)вота!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, винаги ще (E)губи!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, слава на Хр(E)иста!
Той е (Am)Цар на ца(G)рете! Той е (F)Лекар на лека(E)рите!
Той е (Am)Цар на ца(G)рете! Той е (F)Лекар на лека(E)рите!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, винаги ще (E)губи!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, слава на Хр(E)иста!
В Неговите (Am)рани, ний сме изце(G)лени!
В Неговата (F)кръв, ний сме опрос(E)тени!
В Неговите (Am)рани, ний сме изце(G)лени!
В Неговата (F)кръв, ний сме опрос(E)тени!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, винаги ще (E)губи!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, слава на Хр(E)иста!
Благода(Am)ря Ти, мили (G)Боже, че Ти ми (F)прости грехо(E)вете!
Благода(Am)ря Ти, мили (G)Боже, че Ти ми (F)прости грехо(E)вете!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, винаги ще (E)губи!
Але(Am)луя, сатана за(G)губи! Але(F)луя, слава на Хр(E)иста! (Am - за
край)

155. На своето време
(Em)На своето време на (Am)дървен кръст,
(D)всеки поема по (G)своя (H)път.
(Em)Времето (Am)бяга, (D)никой не (G)чака,
(C)във този (Am)свят няма (H)връщане назад.
Как(Em)во си направил? Как(Am)во не си?
(D)Ти отговаряш за (G)себе (H)си!
(Em)Времето (Am)бяга, (D)никой не (G)чака (C)твойте де(Am)ла ще го(H)ворят пред Христа.
Погледни на(Am)горе в не(D)бето,
сам Исус про(G)тегнал ръ(Em)цете
и желае (Am)днес да при(H)емеш
свойта (Em)свобо(E)да!
(E)Не, не чакай (Am)утре да (D)дойде!
Може да е (G)късно то(Em)гава!
Може вече (Am)утре да (H)няма!
Днес (Em)ела!

156. С МЕН Е ВИНАГИ
(Em)(A)(B)(A)(Dm) /2
(Dm)С мен Е винаги, с мен Е вина(C)ги!
Моят (B)верен Бог е с (A)мене вина(Dm)ги!
С мен Е винаги, с мен Е вина(C)ги!
Господ (B)Моят Бог е с (A)мене вина(Dm)ги!
В страх и във бе(C)да, в скръб и само(B)та се надявам вина(Gm)ги на Госпо(A)да!
В доли(Dm)ната на смърт(C)та аз ако (Dm)ходя,
Господ с (B)мен е и ръ(A)ката ми дър(Dm)жи!
Ако дойде изпи(C)тание го(Dm)лямо,
сам (B)Исус Христос със (A)мене ще вър(Dm)ви!
Не, не съм оставен, не не съм заб(C)равен!
Моят (B)Господ е със (A)мене вина(Dm)ги!
Твърдо уповавам, с вяра усто(C)явам!
Господ (B)Моят Бог е с (A)мен завина(Dm)ги!
В страх и във бе(C)да, в скръб и в само(B)та се надявам вина(Gm)ги на Госпо(A)да!
В битка и в мол(C)ба, в слабост и в си(B)ла аз за всичко се на(Gm)дявам на Хрис(A)та!
В доли(Dm)ната на смърт(C)та аз ако (Dm)ходя,
Господ с (B)мен е и ръ(A)ката ми дър(Dm)жи!
Ако дойде изпи(C)тание го(Dm)лямо,
сам (B)Исус Христос със (A)мене ще вър(Dm)ви!
Сам (B)Исус Христос със (A)мене ще вър(Dm)ви! /2

157. Бог е казал
(D)Бог е казал знам да не съдя (A)чуждия слуга
(G)и да не презирам аз (D)своя брат (A)
нито (D)да забравям (A)гладния
но сми(G)рено със лю(A)бов да живея (D)аз
Непос(A)лушен съм бил и (G)непокорен (D)аз
толко(A)ва горделив и загубен (G)аз във този (D)свят,
но се(Em)га желая (A)да се проме(Hm)ня
но се(Em)га желая (A)да се проме(D)ня
(D)Бог е казал знам да бъда сол и (A)светлина
и да (G)имам от вярата ми (D)и дела (A)
да вни(D)мавам там безплоден да не (A)се явя
и аз (G)искам със лю(A)бов да се поко(D)ря
Непос(A)лушен съм бил и (G)непокорен (D)аз
толко(A)ва горделив и загубен (G)аз във този (D)свят,
но се(Em)га желая (A)да се проме(Hm)ня
но се(Em)га желая (A)да се проме(D)ня

158. Пророкувам за живота си
(Em)Пророкувам за живота си
да (D)бъде песен на радост
Проро(C)кувам за живота си Светли(H)на / Свобо(H)да!
(Em)Нека нова песен да зву(C)чи във мен
(Em)Песен на любов радост и (H)мир
(Am)Нека нова песен да звучи във мен
(H)Песен на любов радост и (Em)мир

159. Елате да се поклоним на Господа
(G)Елате да се поклоним на Господа
на Спа(C)сителната ни Кана(G)ра
Да зас(C)танем пред Него със хва(D)ление,
със лю(C)бов (D)и сми(G)рение
със лю(C)бов (D)и сми(G)рение
(G)Защото Господ (C)е Велик Бог!
Защото (G)Господ (C)е Велик Цар!
Защото (G)Господ (C)е Велик Бог!
Защото (D)Господ е Велик (G)Цар!

160. Пред Теб заставам и се покланям

(Hm)Пред Теб заставам
и се покланям о И(G)сус
(A)Ти си на трона и Ти владееш
над (F#m)цялата зе(Hm)мя
(Hm)Покланям се! По(G)кланям се!
По(A)кланям се на (F#m)Царя И(Hm)сус!
(Hm)Твоят Дух се излива върху (G)мен
(A)Твойто пома(F#m)зание във (Hm)мен

469. Ликуйте, ликуйте!
1. (A)Станете сега възкликнете,
О(E)мити в кръвта на Хрис(A)та,
И нова вий песен запейте:
Как (E)Бог опрости ви гре(A)ха.
Ли(D)куйте! Ли(A)куйте!
Ста(E)нете, славете Хрис(A)та!
2. (A)Запейте как Той на земята
Дой(E)де, за да ни оправ(A)дай,
Плати със кръвта Си цената
На (E)вечно блаженство във (A)Рай.
Ли(D)куйте! Ли(A)куйте!
Ста(E)нете, славете Хрис(A)та!
3. (A)Победа и сила Той дава,
Във (E)боя с греха ни кре(A)пи,
Нас чудно с любов окръжава
И (E)води ни с Духа Све(A)ти.
Ли(D)куйте! Ли(A)куйте!
Ста(E)нете, славете Хрис(A)та!
4. (A)Запейте със всички светии
Вий (E)песен хвалебна се(A)га:
Той нас изкупи със кръвта Си, О, (E)слава на Спаса Хрис(A)та!
Ли(D)куйте! Ли(A)куйте!
Ста(E)нете, славете Хрис(A)та!
Пс. 68:3

482. Изкупен - о, истина чудна!
1. (G)"Изкупен" - о, истина (C)чуд(G)на!
Спа(D)сен чрез кръвта на Хрис(G)та,
Чрез милостта Божия без(C)край(G)на
Съм (D)Негово чадо всег(G)да.
Припев:
Спа(C)сен, спа(G)сен!
Спа(D)сен чрез кръвта на Хрис(G)та
Спа(C)сен, спа(G)сен!
На (D)Бога съм чадо всег(G)да!
2. (G)Спасен и щастлив съм в И(C)су(G)са,
Сър(D)цето ми пее хва(G)ла,
Присъств`ето чудно на (C)Спа(G)са
Във (D)себе си чувствам се(G)га.
Припев:…
3. (G)Обичам аз моя Спа(C)си(G)тел
И (D)хваля Го тук всеки (G)ден,
Възпявам тоз чуден при(C)я(G)тел
Той (D)все и во все е за (G)мен.
Припев:…
4. (G)Ще видя Исуса във (C)Сла(G)ва
Кат (D)мощен Цар на небе(G)са Тоз що ме всегда направ(C)ля(G)ва
И (D)песни ми дава в нощ(G)та.
Припев:…
5. (G)Венец е приготвен за (C)ме(G)не
В не(D)бесния дом на От(G)ца,
Христос ще вземе при (C)Се(G)бе
Със (D)Него да бъда всег(G)да.
Припев:…
1 Петр.1:23

