1. Не мога с думи да Ти кажа
Не мога с думи да Ти кажа
Оставяш ме без дъх, Исус
Но пак душата ми ще вика:
"Боже, свят Си!"
Твойто име призовавам
Всичко друго избледнява
Славата Ти ме пленява
Боже, свят Си
Боже, свят Си
Свят Си, Господи
Сърцето ми ще казва винаги:
"Живея за Твоята слава!"
Даже и света да се руши
Живея за Твоята слава

2. Пастирю Христе
Пастирю Христе на моята душа
Където искаш Ти ще те следвам
Вече съм решил да слушам Твоя глас
Където искаш Ти ме води
При зелените треви и при бистрите води
Добрият Пастир мой е до мен
Щом пред мен е планина
или тъмна долина
Добрият Пастир мой е до мен.
3. Твойто Царство е правда, радост и мир

Татко, Който Си на небето
Да се святи Твойто име
Да дойде Твойто Царство
Да бъде Твойта воля
Както на небето
Така и на земята
Твойто Царство е правда,
радост и мир

4. Носим ти жертва на хвала
Носим ти
Във Твоя
Носим ти
Във Твоя

жертва на хвала
дом, Господи
жертва на хвала
дом, Господи

И ний принасяме на Теб
и жертва на благодарност
И ний принасяме на Теб
и жертва на хвала

5. Ако жадува душата ти за живот
Ако жадува душата ти за живот,
Ако си търсил истинската любов
Потърси я в моя Бог.
Той за тебе на кръст бе разпнат
Греховете ти взе и срама
Той е моя Бог.

6. Кръвта на Господа
Кръвта на Господа е върху нас
Мощта на Силния идва във нас
Ръката Божия е над нас по пътя
Където е Духът Му изчезва всеки страх
Където е Духът Му там е свобода

7. Когато Ти ми каза
Когато Ти ми каза: "Търси лицето Ми!"
Моето сърце Ти каза: "Лицето Ти ще търся!"
Ти Си мой Бог и мой Си Господар
Ти Си мой Цар и мой Спасител Си.
Исус, обичам Те от все сърце
На Тебе пея аз хваление.
Когато Ти ми каза: "Търси лицето Ми!"
Моето сърце Ти каза:
"Лицето Ти ще търся винаги!"

8. Аз атакувам
Аз атакувам на ада портите
и те не могат да ми устоят.
Исус е Господ, живее Той във мен
чрез силата на Святия Си Дух
Аз атакувам превземам портите
извеждам вързани пленници от там!
Исус е Господ, Той даде ми властта
аз да съсипя делата на врага!
Аз атакувам на ада портите
и те не могат да ми устоят.
Аз атакувам превземам портите
извеждам вързани пленници от там!
Исус е Господ, живее Той във мен
чрез силата на Святия Си Дух
Исус е Господ, Той даде ми властта
аз да съсипя делата на врага!

9. Исус, даваш ми спасение!
Исус, даваш ми спасение!
Исус, ме изпълваш с мир.
Благодарност Ти отдавам
Хваля Те от все сърце
Припев:
Мойта сила Си
Мойта песен на живота
Ти Си вечен Цар
Силата Ти е безкрай
В Тебе аз открих
това, което вечно търсех
Даваш ми ръка
да побеждавам всеки ден
Раните Ти ме изцеляват
Даде ми живот чрез Твойта смърт
Твойта кръв сега ме очиства
Ти Си ми надеждата
Припев:....

10. Искам от Твойта любов
Искам
Искам
Искам
Искам

от Твойта любов
от Твоята милост
мирът Ти във мен
от Твоята благост

Моето малко сърце
Още и още изпълвай
В Твоите нежни ръце
Винаги Ти ме носи
Викам към Тебе Господи Христе
/Аз викам Боже мой/
Чакам Те Боже Ти ела сега /Ела сега/
Смело да ходя с Тебе Боже мой
И да Те хваля аз завинаги
Искам от Твойта любов
Искам от Твоята милост.
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11. Когато бях във плен
Когато бях във плен Ти ме избави, Татко мой
И Си ме обгърнал с любовта Си
Отвори очите ми, за да Те видя, Господи
Помаза ме със мир и любовта Си
Не мога да живея, Царю без да Си до мен
Без Твоята любов вътре в мен
Не искам да вървя напред без Твойта топлина
Няма смисъл, Господи без Теб
Ти Си живот, Ти Си любов
И няма друг като Теб

12. Зная какво ти чувстваш
Зная какво ти чувстваш, Аз виждам твоя страх,
обърканите чувства във твоето сърце.
Но искам ти да знаеш, че нямат стойност те.
Не мисли за това, защото Аз
никога не ще те оставя!
Припев:
Животът, който Съм ти дал, не могат ти отне.
Положил Съм печатът Си във теб!
Святият Ми Дух ти дава сила днес
Безсилен е светът около теб.
Аз Съм ти простил за всички грехове!
Не спирай да ме следваш, не се страхувай ти!
Аз ще бъда със тебе във твоите дела.
Не мисли за това, защото Аз
никога не ще те оставя!
Припев: Животът, който Съм ти дал...
Не спирай да показваш Моята любов.
Аз ще бъда със тебе във твоите дела.
Може да пострадаш във битката с греха,
но не мисли за това, защото Аз
никога не ще те оставя!
Припев: Животът, който Съм ти дал...

13. О, Молитва!
О, Молитва! О, Молитва! Нам дарена от Отца!
В страшни дни тук и всред битки мен оставаш ти сама!
Ден и нощ не съм аз спал на колене съм стоял,
духом разговаряйки с Христа.
О, Молитва ти сама ме издигаш в небеса,
помогни и сила дай сега!
Вън бушува вятър леден, сняг и скреж се блъскат с яд.
И в сърце ми буря вее - тъмнина от целий свят.
Но в пръстта се аз смирих и в скръбта си се молих,
към Христа издигайки гласа:
"О, Мой Боже знаеш все как тежи ми на сърце!
Само реч кажи - ще съм блажен!"
Много търсят лек живот тук, търсят щастие навред.
Тъй и аз бях и мечтаех за щастливи, славни дни.
За едно сега горя - за да чувствам аз всегда
Твоята целителна ръка, на плещи ми да лежи
и в житейските скърби нежно да ме радва и теши!
О, Молитва! О, Молитва! В благодарност аз горя!
И прославям Твойта сила, Твоите дълбочини.
О, Молитва ти една мен водителка в нощта,
щом унил в борбата падам аз - от небе те чува Бог,
Ти ме вдигаш в свят висок - радост чудна даваш ми в тоз час!

14. Боже само в Тебе
1. Боже само в Тебе живот намирам аз,
уверение ми даваш в този час.
Ти ме обновяваш, щастлив ме правиш Ти.
Рани изцеляваш и души.
Пр.: В Твойта ласка приюти ме
Моя крепост Ти бъди
и по пътя си води ме Господи
2. Боже само в Тебе, в Твоето присъствие
имам пълна радост и покой.
В безпътица се лутах, но всичко ми прости.
Неверен бях, остана верен Ти.
Пр.: В Твойта ласка приюти ме
Моя крепост Ти бъди
и по пътя си води ме Господи
3. Боже само в двете протегнати с любов ръце
далеч от мен остават страхове.
Мойте скърби и тревоги понесъл си на кръста где
разпнат бе за мойте грехове.
Пр.: В Твойта ласка приюти ме
Моя крепост Ти бъди
и по пътя си води ме Господи

15. Христос е смисъл на живота ми
1. Христос е смисъл на живота ми
и придобивка неговия път!
Тук няма мир, покой освен
във този път за мен –
2
Христос е смисъл на живота ми!
2. Сърцето ми бе пълно с грях и срам,
но се обърна скоро в Божий храм.
Измито бе щом чух веста
на Господа в кръвта 2
Христос е смисъл на живота ми!
3. Не знам все още някои неща,
но знам, че Моя всемогъщ Баща
миг щом с кръвта си ме покри
грехът ми Той оми Христос е смисъл на живота ми!
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16. Сила моя и песен моя е Господ
Сила моя и песен моя е Господ
и Той ми стана избавител /2
Хвалете Господа всички народи
Славословете Го всички племена
Защото милостта Му към нас е голяма
и верността Господна трае до века.
Алилуя! Амин!

17. ГОСПОД Е СКАЛА МОЯ
Господ е скала моя. Крепост моя, Избавител.
Бог е канара моя, на Когото се надявам аз.
Висока моя кула. Щит мой и Прибежище.
Рог на избавление. Спасител мой, завинаги.
Аз към Тебе ще извикам!
Само Тебе ще хваля!
Аз на Тебе ще пея
и Ти ще ме спасиш. /2
18. Боже мой, аз искам да пия от Теб

Боже мой, аз искам да пия от Теб
Боже мой, аз искам да ходя със Теб
Искам да бъдеш приятел мой
Искам да живея за Теб
Ти Си моя Бог
Ти Си моя Цар
Живея за Теб
Ще Те следвам завинаги

19. Ти Си истински живот
Ти Си истински живот
Ти Си истинска любов
Пленяваш моето сърце
Аз искам повече от Теб
И преди всичко
Аз искам да съм с Тебе, мой Исусе
Да пия от Теб
Да виждам Твоето лице
Да чувствам Твоето сърце
Аз искам да съм с Теб
Обичам Те, Исусе

20. Пада хомота
1. ДУХЪТ НА ГОСПОДА ЙЕХОВА Е ВЪРХУ МЕН
ПОМАЗАЛ МЕ Е ДА БЛАГОВЕСТВАМ НА БЕДНИТЕ
ИЗПРАТИЛ МЕ Е ДА ПРОГЛАСЯ ОСВОБОЖДЕНИЕ
НА ПЛЕННИЦИТЕ И ПРОГЛЕЖДАНЕ НА СЛЕПИТЕ
Пр.:
ПАДА ХОМОТА, ПАДА
ПОРАДИ ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРОШАВА СЕ
2. ДУХЪТ НА ГОСПОДА ЙЕХОВА Е ВЪРХУ МЕН
ДА ПУСНА УГНЕТЕНИТЕ НА СВОБОДА
ДА ПРОГЛАСЯ ГОСПОДНИЯТ ЮБИЛЕЙ
И БЛАГОВОЛЕНИЕТО НА ГОСПОДА
Пр.:
ПАДА ХОМОТА, ПАДА
ПОРАДИ ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРОШАВА СЕ
3. ТОВАРЪТ ЩЕ СЕ ВДИГНЕ ОТ ПЛЕЩИТЕ ТИ
ХОМОТЪТ ЩЕ ПАДНЕ И ЩЕ СЕ СТРОШИ
ЩЕ СЕ СТРОШИ ПОРАДИ ПОМАЗАНИЕТО ТИ
КОГАТО ХВАЛИШ И ИЗДИГАШ ИМЕТО НА ГОСПОДА
Пр.:
ПАДА ХОМОТА, ПАДА
ПОРАДИ ПОМАЗАНИЕТО ТИ СТРОШАВА СЕ

21. ЩЕ ИЗВИКАМ АЗ КЪМ ТЕБЕ
Ако някой вярва в Мене,
Реки от жива вода ще потекат
От утробата му - Така казва Бог.
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Ще извикам аз към Тебе
и Ти ще ми отговориш аз знам
Ще ми покажеш велики неща,
неща, които аз не знам.
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Да възлюбиш Господа Твоят Бог
със цялото си сърце и душа
Със всичкия си ум и сила - Така казва Бог
Ще извикам аз към Тебе
и Ти ще ми отговориш аз знам
Ще ми покажеш велики неща,
неща, които аз не знам.

2

2

22. Тази вечер /сутрин/ искам
Тази вечер /сутрин/ искам нещо да Ти дам,
но какво да бъде аз не знам.
Всичко що е в мене, всичко на света чудесата на небето Твои са.
Ти
Ти
Ти
Ти

дойде
дойде
дойде
дойде

и
и
и
и

даде
даде
даде
даде

сърцето Си.
дори живота Си.
нов живот на всеки
сърцето Си.

Словото Ти учи да бъдем като Теб.
Най-малкото да бъдем верни
слуги с любов на всеки човек.
Тази вечер /сутрин/ искам нещо да ти дам,
но какво да бъде аз вече знам:
Аз
Аз
Аз
Аз
Аз
Аз
Аз
Аз

ще
ще
ще
ще

дойда
дойда
дойда
дойда

дошъл
дошъл
дошъл
дошъл

съм
съм
съм
съм

и
и
и
и

ще
ще
ще
ще

ти дам сърцето си.
ти дам дори живота си.
прекарам вечността със Тебе.
ти дам сърцето си.

и давам ти сърцето си.
и давам ти сега живота си.
за да прекарам вечността със Тебе.
и дадох ти сърцето си.

23. Обичам Те Исусе
1. Благословения изливаш от небето.
Изпълваш нашите сърца със любов.
Ти даваш мир, надежда във живота.
Ти Си Единствен Спасителю Христе.
Пр.: Обичам Те Исусе, само Теб си имам.
Не мога аз без Тебе, без Тебе да живея.
2. Благодаря Ти за любовта голяма,
за милостта Ти, към твоите чада.
Аз ще Ти служа до края на живота.
Благодаря Ти, че Ти си ме избрал.
Пр.: Обичам Те Исусе, само Теб си имам.
Не мога аз без Тебе, без Тебе да живея.

24. Святи Душе Ти Си тук
Святи Душе Ти Си тук „Добре дошъл“ /2
Надежда и блаженство, най-благодатна цел,
Ти Си тук „Добре дошъл“.
Святи Душе Ти живееш във този храм /2
Молитви и хваления се чуват вече там
Ти живееш във Този храм.
Святи Душе, ето моето сърце /2
то плува като кораб във Твоето море
ето моето сърце.

25. Даваме ти почит
Даваме Ти почит, чест и слава
Издигаме ръце към Теб,
Обичаме Те, Татко наш
Велик Си Ти,
Чудеса извършваш Ти
Няма никой като Теб
Няма никой като Теб
Велик Си Ти,
Чудеса извършваш Ти
Няма никой като Теб
Няма никой като Теб
Ти Си Единствен
Няма никой като Теб

26. Чувстваш ли се сам в света

Чувстваш ли се сам в света
потърси Христа
Припев:
Аз Съм със вас всеки ден /3
казва Исус
Във беда изпаднеш ли
Бог ще те спаси
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Припев:...
Ако имаш трудности
знай, че сам не си
Припев:...

2

2

27. ХРИСТЕ, АЗ СЪМ ИНСТРУМЕНТ

ХРИСТЕ, АЗ СЪМ ИНСТРУМЕНТ,
НАСТРОЕН ЗА СЛАВА НА ТВОЕТО ИМЕ ДОБРО!
ЩЕ ПЕЯ ТЪЙ, КАКТО НА ТЕБ ПОДОБАВА,
СКРИТ НЕЖНО ПОД ТВОЙТО КРИЛО!
ХРИСТЕ, АЗ ЩЕ ПЕЯ ПРЕКРАСНАТА ПЕСЕН
ЗА ТВОЯТА НЕЖНА ЛЮБОВ!
ЖИВОТЪТ МИ ЗЕМЕН ЩЕ БЪДЕ ЧУДЕСЕН,
ЗАЩОТО ЧУХ ТВОЯ МИЛ ЗОВ.
ХРИСТЕ, НЕКА ЕКНЕ СИМФОНИЯ ДИВНА
ОТ ВСИЧКИ СПАСЕНИ СЪРЦА!
И НЕКА ЗЕМЯТА ДА СТАНЕ ГРАДИНА
С УХАЙНИ НЕБЕСНИ ЦВЕТЯ!
О, СЛАВА И ПОЧИТ, НА ТЕБЕ, ИСУСЕ!
ТИ СЛЪНЦЕ ЗА НАС СИ И ДЪЖД!
ПОСЛЕДНАТА ВЕЧЕР ДОРИ ДА СЕ СПУСНЕ
ЩЕ СТИГНЕМ ДО ВЕЧНИЯ ВРЪХ!

28. ДУШАТА МИ ВЪЗДИГА ТЕБ

ДУШАТА МИ ВЪЗДИГА ТЕБ
И МОЯТ ДУХ СЕ РАДВА
ВЪВ ТЕБЕ ИСУСЕ
ЗАЩОТО ТИ ИЗКУПИ МЕ
С БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ
СВЯТ СИ, ОТЧЕ СВЯТ СИ
ЦАР ВЕЛИК НА ЦАРЕТЕ
ОТЧЕ СВЯТ СИ
СВЯТ СИ, ОТЧЕ СВЯТ СИ
ЦАР ВЕЛИК НА ЦАРЕТЕ
БОГ СВЯТ СИ ТИ

29. ДЪРЗОСТЕН И СМЕЛ
ДЪРЗОСТЕН И СМЕЛ И НАСЪРЧЕН БЪДИ,
И СИЛЕН В ГОСПОДА, И СИЛЕН В ГОСПОДА! 2
НЕ СЕ СТРАХУВАЙ ТИ, НО ЗНАЙ НЕБЕСНИЯТ БАЩА
НЕ ТЕ ОСТАВЯ НИКОГА, ВЪРВИ С ТЕБ ВСЯКОГА.

2

ИМАМЕ ПОБЕДА, ПОБЕДНА СИЛА,
2 ИСУСА!
ИМАМЕ ПОБЕДА В ИМЕТО НА
И ВРАГОВЕТЕ НИКОГА НЯМА ДА НИ УНИЩОЖАТ,
ЗАЩОТО ИМАМЕ ПОБЕДНА СИЛА,
2
ИМАМЕ ПОБЕДА В ИМЕТО НА ИСУСА!
ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ СВЯТИ,
ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ ТИ!
ЗАВЛАДЕЙ СЪРЦЕТО МИ, ЗАВЛАДЕЙ!
ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕБЕ!

2
2

НА БОЖИЯТ ОЛТАР ГОРИ СЕГА СВЯТ ОГЪН. /2
НЕ ЩЕ ГО НИЩО УГАСИ, НЕ ЩЕ ГО НИЩО УГАСИ,
ОГЪНЯТ СВЯТИ ГОРИ ВЪТРЕ ВЪВ СЪРЦЕТО МИ!
ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ СВЯТИ,
ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ ТИ!
ЗАВЛАДЕЙ СЪРЦЕТО МИ, ЗАВЛАДЕЙ!
ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕБЕ!

2
2

ЗАСМЕЙ СЕ РАДОСТ БОГ ДАРЯВА
И СЛАБИТЕ ТОЙ УКРЕПЯВА!
СЕГА ДАЙ ВСИЧКО НА ИСУСА!
С ЛЮБОВ ЩЕ НАПРАВЛЯВА ТЕБ В СВЕТА!
ПЕЙ СЪРЦЕ ЗА ГОСПОДА
СВОБОДНИ СМЕ НИЙ ВЪВ ХРИСТА!
ИСУСЕ АЗ ТЕБЕ ОБИЧАМ
2
НАЙ-СИЛНО ТЕБ ОБИЧАМ АЗ!
АЗ ЛЮБЯ ТЕБЕ ХРИСТЕ /2
НАПИСАНО Е ВЪВ СЪРЦЕТО МИ:
"ИСУС ХРИСТОС Е МОЙ ГОСПОД!"

2

2

ИЗПЪЛНИ СЪРЦЕ МИ ДУШЕ СВЯТИ,
ИЗПЪЛНИ СЪС СИЛАТА СИ ТИ!
ЗАВЛАДЕЙ СЪРЦЕТО МИ, ЗАВЛАДЕЙ!
ДА ПРИНАДЛЕЖА САМО НА ТЕБЕ!

2
2

2

2

30. Бог да пази България
Припев:
Бог да пази България.
Хора вдигнете ръце.
Бог да пази България.
Хора молете се.
1. Не на икони, на идоли
На живия Бог се молете
Той да ни води по пътя си
Хора от него просете
Припев: ...
2. Свещи сърцата да станат
Храм да бъдат душите ни
Не със икони окичени
А със любов и със вяра
Припев: ...
3.Цялата наша родина
Храм на Бога да стане
С благословение и с любов
Ние в едно да твориме
Припев: ...

31. Велики и чудесни
Велики и чудесни са Твоите дела.
Господи, О Боже. Боже Всемогъщи
Праведни и истинни са Твойте пътища /2
Царю на царете. Цар на вековете.

2

Кой не ще се бои /2 от името Ти Господи
и да Го прослави, защото Ти Си Свят.
Понеже всички народи ще дойдат и ще се преклонят пред Теб
защото се явиха Твойте праведни съдби.

2

32. Със Исуса искам да живея
1.Със Исуса искам да живея
Само с Него искам да вървя
Цел и път в живота не намирам
Само Той излъчва светлина
2. Планини, гори, поля, долини
Аз съзирам в Неговата длан
Ако Той не беше мой Водител
Аз не бих достигнал Ханаан
3. Защитава ме когато страдам
И подслон ми дава всеки ден
Със любов ме вдига като падам
И утеха жива е за мен
4. Аз при Него искам да почивам
Той храна и радост е за мен
С благодарност всичко Му предавам
И всецяло съм освободен
5. Тъмна нощ сега е над земята
Той ни кани със любов и мир
Знам че с Него само ще живея
На небесни, чуден, вечен пир

33. ХВАЛИ ГОСПОДА, ДУШЕ МОЯ
ХВАЛИ ГОСПОДА, ДУШЕ МОЯ!
ЩЕ ХВАЛЯ ГОСПОДА ДОКАТО ЖИВЕЯ.
ЩЕ ПЕЯ ХВАЛЕНИЕ НА МОЯ БОГ
ДОКАТО СЪЩЕСТВУВАМ.
АЛИЛУЯ, ХВАЛЯ ТЕ, ГОСПОДИ! /4
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34. ДА ГО ВЕЛИЧАЕМ
НЕБЕТО ЕХТИ ОТ СЛАВАТА ТИ
И ЦЕЛИЯТ СВЯТ ОТДАВА ДНЕС НА ТЕБЕ ХВАЛА
МОРЕ И НЕБЕ ЩЕ ПЕЯТ СЪС ГЛАС
И ВСИЧКО ЩЕ КАЗВА:
“ТИ СИ ЦАР НА ВСИЧКИ ЦАРЕ”
ДА ГО ВЕЛИЧАЕМ /2
ИСУС ХРИСТОС, ТОЙ Е БОГ
ВЕЧНИЯТ ЦАР, ОТНОВО Е С НАС
ДОРИ И СВЕТА ДА СЕ РУШИ ТОЙ ЩЕ СТОИ.
ДА ГО ВЕЛИЧАЕМ /2
ИСУС ХРИСТОС, ТОЙ Е БОГ
ПРИ НЕГО ДА ДОЙДЕМ
С ПОКЛОН ДА ИЗДИГНЕМ
ИСУС ХРИСТОС, ТОЙ Е БОГ
АЛЕЛУЯ /2
ЦАР ДОСТОЕН ЗА ХВАЛА

35. ВСЕКИ НОВ ДЕН

Всеки нов ден във славата Ти
виждам с очи богатствата Ти.
И в Твоята святост
се покланям щастлив.
Мойта любов си Ти.
Призови ме в благодатта,
в реката, течаща от Твоя трон.
Ти ме измий и ще съм чист.
Мойта любов си Ти.

36. ИДВАМ ДА ТЕ ХВАЛЯ

1. Дойде светлина, тъмнината прогони,
Отвори очите ми Ти.
Моето сърце Ти плени с прелестта Си,
За Тебе са моите дни.
Припев:
Идвам да Те хваля и да се покланям,
Идвам да Ти кажа "Ти Си мой Бог"!
Ти Си тъй чудесен, Ти Си тъй прекрасен,
Ти Си тъй достоен, Бог велик
2. Цар всемогъщ небесата прославят,
Издигнат над всичко стоиш.
Ти се смири и дойде на земята,
Живота Си даде за нас.

37. ИСКАМ ВИНАГИ ДА СЪМ С ТЕБ

1. Искам винаги да съм с Теб
Във присъствието Твое!
Аз искам да Те хваля всеки ден!
Близо Ти ме доведи!
Припев:
Искам винаги да съм с Теб
В обиталището Твое!
Не мога да Те хваля отдалеч,
Искам само да съм с Теб!
2. Аз искам да съм с Тебе
Във Твоето присъствие,
На Твоята трапеза,
Във облака от слава!
Тук със Тебе
Да бъда искам винаги!
Да бъда с Тебе аз,
Да бъда с Теб завинаги!
Преход:
Татко мой, Ти си сила и мощ!
Когато съм във нужда
Ти си винаги до мен!

38. ИСУС ХРИСТОС Е ГОСПОД
Исус Христос е Господ на цялата земя,
Той владее всичко, Владее вечността.
Исус Христос е Царят на всичките царе,
Той е Господарят на господарите!
Той
Той
Той
Той
Ти
Ти
Ти
Ти

е
е
е
е

си
си
си
си

праведен и истинен,
милостив и търпелив!
Първият и Последният,
Господ и Живият Бог!
вечният Спасител,
моят път в пустинята!
река, течаща в мене,
моя светлина!
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39. ИСУСЕ, ОБИЧАШ МЕ АЗ ЗНАМ
Исусе, обичаш ме аз знам,
Исусе, с Теб ще съм докрай!
Избави ме от мръсната кал,
Постави ме на канара, сега аз знам.
Припев:
Аз Те обичам, Ти си ми нужен Каквото и да стане, с Теб ще съм докрай!
Спасител, най-добър приятел,
Ще Ти се покланям докато съм жив.

2

40. ОТЧЕ НАШ
Припев:
Отче наш, Отче наш,
Ти, Който си на небесата!
Отче наш, Отче наш,
Да бъде свято Твоето име,
Да бъде само Твоята воля
И нека дойде Твоето царство!
1. Молим се за хляба днес
И очакваме от Теб
И утре да бъдеш с нас
Припев:
Отче наш, Отче наш,
Ти, Който си на небесата!
Отче наш, Отче наш,
Да бъде свято Твоето име,
Да бъде само Твоята воля
И нека дойде Твоето царство!
2. Молим се, прости ни Ти
Наш'те грешки забрави
И чисти ще бъдем пред Теб!
3. Падаме на колене
И те молим от сърце
В пътя свят Ти ни води!

41. Ако всичко имах без Исуса
1. Ако всичко имах без Исуса
Що спечелил бих в живота свой?
Ах, дали чрез земни придобивки
Бих дарил сърце си с тих покой?
Ако всичко имах без Исуса
Стойност има ли това за мен,
Мога ли сравни таз радост земна
С час един от Божий мир блажен?
2. Залив липсва ли за моя кораб
Нещо струват ли пари, любов?
Ако нийде нито лъч надежда
Що е слава в сетний миг суров?
Ако всичко имах без Исуса
Кой от кръста би прострял ръце,
Можех ли по целий свят намери
Помощ, мир за моето сърце?
3. Как суетно всичко във света е
Без Исуса грях и нищета.
Без Исуса в безконечна вечност
В мрак, страдан’е скръб и пустота.
Ако бих живял сега без Него
Що сторил бих в смъртния си час?
Без Христа в дола на мрачна сянка
Без Христа, о бих погинал аз.
4. О, да имах всичко във Исуса
Ето лек за моята душа.
Всеки грях с любов ми Той прощава
И понася всяка тегота.
Ако имам тук Исуса само
И счета за измет този свят,
О, със Него всичко, всичко имам
Най-щастлив се чувствам и богат.

42. ТИХА НОЩ

1. Тиха нощ! Свята нощ!
Цяла земя е в тишина!
Виж! Витлеемската светла звезда,
Мъдрите води от чужда страна,
Гдето Христос се роди___и.
Гдето Христос се роди.
2. Тиха нощ! Свята нощ!
Песен сега на Господа,
Ангели пеят със радостен глас,
Вест за спасение носят до нас!
Ето, Спасител дойде! /2
3. Тиха нощ! Свята нощ!
Цяла земя е в светлина!
Почит на Господа даваме днес,
Славен Спасител от Бога дойде,
Радост и мир на света! /2

43. СЛАВА ВО ВИШНИХ

1.Слава на Бога! Слушайте!
Аз чух чудесен глас.
Чух хор велик с един език
Възпява с нежен глас /3
2. Мир на земята! Слушайте!
Спасител се роди
За всеки от нас Тоз славен Христос
Изпратил е Отец /3
3. Пей днес със радост целий свят!
Господ ви възлюби
Да екне днес добрата вест
Спасител се роди /3

44. ЧУЙТЕ АНГЕЛСКИЯ ГЛАС
Чуйте ангелския глас,
как възпява своя Княз!
“Вечна слава нека е,
вред благоволение!”
Цялото небе, земя
радостно да пее хвала!
Грешниче, стани, викни:
“Божият Син се днес роди!”
Припев:
Чуйте ангелския глас,
как възпява своя Княз!
2. Ангелския хор възпява
малкото дете Исус.
Той очаквано дойде
да дари спасение.
От девица се роди,
Бог във плът ни се яви.
Прославете Господа,
Който се яви в света!
3. Хвалим Тебе, славен Княз!
Вечна правда си за нас.
Ти ни даваш светлина
и живот сред тъмнина!
Земна слава Ти презря
и на кръст за нас умря,
да ни вдигнеш от праха
и избавиш от греха.

45. Здравей, Благодатна
Здравей, Благодатна, Господ е с тебе.
Благословена си ти.
Не бой се, Марийо, Бог в теб благоволи.
Ти негова избранница си.
И ето Дух Святи ще дойде върху теб,
със сила ще те осени и ти ще зачнеш син.
И ще го наречеш Исус.
Бог ще Му даде престола на Давид.
Той ще бъде Цар над Яковия дом.
И Царството Му не ще има край.
Той ще бъде Син на Всевишния.
Той ще бъде Божий Син
Божий Син Спасител на цяла земя.
Бог могъщ и Господ над света.

46. АЗ ЩЕ ПЕЯ ЗА ЛЮБОВТА ТИ
Аз ще пея за любовта Ти
аз ще пея за милостта Ти
аз ще пея за Тебе Боже мой
Припев:
Любовта Ти е висока
любовта Ти е дълбока
любовта Ти е широка
дълга е
Тя достига до небето
до дълбините на морето
от изток до запад тя е вечна
Ще танцувам пред престола /3 Боже мой
Обичам Те Исусе /3 Боже мой

47. Да, Той Е Бог
Да, Той Е Бог, Той Е Бог,
Той възкръсна от смъртта,
Да, Той Е Бог
Всеки ще се поклони
и с език ще изяви,
Че Исус Христос е Бог.

48. Свят без сълзи
Как от шепа пръст направи чудно нашите тела
и в сърцата ни постави да царува вечността!
Там в небеса, във вечността ще ни възкресиш!
Да, чуден свят, свят без сълзи ще ни подариш!

2

Колелото се върти, днес живеем аз и ти,
за да бъдем светлина и за Бога да горим,
Там в небеса, във вечността ще ни възкресиш!
Да, чуден свят, свят без сълзи ще ни подариш!

2

Утре нашите деца, те ще бъдат светлина,
Те със Бога ще вървят и за Него ще блестят!
Там в небеса, във вечността ще ни възкресиш!
Да, чуден свят, свят без сълзи ще ни подариш!

2

Нека със любов да кажем: “Татко наш благодарим”
за това, че път ни даде и ни пазиш от греха!
Там в небеса, във вечността ще ни възкресиш!
4
Да, чуден свят, свят без сълзи ще ни подариш!

49. Бог и само Бог
Бог и само Бог създаде всичко тук около нас
А творенията Му блестят в славата
на Бога Всемогъщ.
Бог и само Бог разкрива свойта вечна истина.
И ни добър, ни зъл човек не ще го промени,
Защото Той е Бог.
Припев:
Бог и само Бог достоен е за вечния си трон
И нека всеки жив запее с мен хвала
На Бога Всемогъщ!

2

Бог и само Бог
ще радва вечния ни дом в небе.
Той е нашия копнеж, любов и щастие
И Бог и само Бог
Припев:
Бог и само Бог Достоен е за вечния си трон
2
И нека всеки жив запее с мен хвала
На Бога Всемогъщ!
И нека всеки жив запее с мен хвала
2
На Бога Всемогъщ!

50. БОГ СЪС СЛОВО СЪТВОРИ СВЕТА

Бог със слово сътвори света –
Моят Бог е величествен Бог!
„Да бъде светлина!” – и стана светлина!
Моят Бог е величествен Бог!
Бог простря небето и звездите,
Бог събра земята и водите,
Човекът сътвори, живот му подари –
Моят Бог е величествен Бог!
Припев:
Моят Бог е велик и мощен Бог!
Владее над света със мъдрост и любов –
Той е мощен Бог!
Бог не лъже и е справедлив –
Моят Бог е величествен Бог!
Бог е верен и е милостив –
Моят Бог е величествен Бог!
Бог е всемогъщ и щедър в любовта –
Даде своя син в жертва за света.
Който повярва, той ще се спаси –
Моят Бог е величествен Бог!

51. Нов народ
Нов народ възкръсва днес в България
Със щурм напред, със щурм напред, завинаги.
Воюва Бог за своя народ. /2
Воюва Господ Бог за народа си днес.

2

2

Врагът ни знае Господ, че за нас воюва,
Той воюва за народът си.
Врагът ни знае Господ, че воюва,
воюва за народът си днес.
Воюва Бог за своя народ. /2
Воюва Господ Бог за народа си днес.
Нов народ възкръсва днес в България
За да стои, за да стои в победата.

2

2

52. Аз отивам в лагера на врага
Аз отивам в лагера на врага
Да си взема това, което той ми отне
Аз отивам в лагера на врага
Да провъзглася победата
Той е под мойте нозе, той е под мойте нозе
Той е под мойте нозе, той е под мойте нозе
Той е под мойте нозе

2

53. Сега ще Го хвалим

Сега ще Го хвалим
И ще прокламираме
силата на нашия Бог
Издигаме името Йехова Нисий
и стъпваме в победата

2

Хвали Го/2 Има пробив във Духа /4
Бог издига Своя свят народ
Да говори Словото Му
Пробив във Духа

2

Хвали Го/2 Има пробив във Духа /4
Бог издига теб и мен сега
Да говорим Словото Му
Пробив във Духа

2

Хвали Го/2 Има пробив във Духа /4

54. Над всичко Си
Над всяка сила, над всяка власт
Над всичко живо сътворено досега
Над всяка мъдрост и знание в човека
Ти бе тук създавайки света
Над всяко царство, над всеки трон
Над всяко чудо познато на света
Дори и цялото богатство на земята
Не може днес със Теб да се сравни
Разпънат бе, положен в гроб студен
Ти умря отхвърлен и презрян
Като роза стъпкана в пръстта
Ти взе срама вместо мен
Над всичко Си

55. Жив е! Жив е!
1. Жив е! Жив е! Смъртта Той победи,
Жив е! Жив е! Господ пак се яви,
Жив е! Жив е! Със слава окръжен,Ще води нас в живот блажен.
Него ръце злодейски повиснаха на кръст,
Страдания и мъки там претърпя за нас,
В борбата със врага ни потта Му кръв стана,
Но победи, Нему хвала!
2. Жив е! Жив е! Смъртта Той победи,
Жив е! Жив е! Господ пак се яви,
Жив е!Жив е! Със слава окръжен, Ще води нас в живот блажен.
Исусовото тяло поиска Йосиф сам
И Го погреба смело във гроб наблизо там,
Но чудний ден настана и камъкът падна,
Христос от гроба възкръсна!
3. Жив е! Жив е! Смъртта Той победи,
Жив е! Жив е! Господ пак се яви
Жив е!Жив е! Със слава окръжен, Ще води нас в живот блажен.
На гроба подранила Мария със жени
И ангел там видяла, казал. "Идете вий
На всички разкажете най-радостната вестОт гроба Той възкръсна днес!"
4. Жив е! Жив е! Смъртта Той победи,
Жив е! Жив е! Господ пак се яви,
Жив е! Жив е! Със слава окръжен, Ще води нас в живот блажен.
Мария изумена пред празний гроб стои,
Но ей я, пак блажена - Господ и се яви,
С блаженство във душата, "Равуни" Му каза
И тази вест разнесе тя.

56. Когато минаваш през огъня
Когато минаваш през огъня ти,
когато надигат се силни води,
когато в беда си, не бой се, само вярвай.
Когато пред теб се издигат стени,
когато затварят се тежки врати,
когато си паднал, не бой се, само вярвай.
ПРИПЕВ:
Има Някой, който се грижи за теб,
Някой с Име, което спасява човек
Той е / 2 Исус Христос.

2

Когато не виждаш в живота си път,
когато нозете ти искат да спрат
и нямаш надежда, не бой се, само вярвай.
Когато се чувстваш съвсем победен,
когато умът ти от страх е пленен,
когато без дъх си, не бой се, само вярвай.
ПРИПЕВ:
Има Някой, който се грижи за теб,
Някой с Име, което спасява човек
Той е / 2 Исус Христос.

2

57. От милост всеки се нуждае
От
От
Oт
От

милост всеки се нуждае,
любов непроменима, От небесна благодат
прошка всеки се нуждае
добрината на Спасител - Надежда за света

Избавя, премества планините
Спасител мощен е Бог! Да, мощен е Бог!
Вечно спасение дарява
Възкръсна и победи, Исус смъртта победи!

2

Какъвто съм - вземи ме – В страх и в неуспехи
Изпълвай ме с живот!
Посвещавам се да последвам
Всичко, в което вярвам, Предавам се на Теб
Избавя, премества планините
Спасител мощен е Бог! Да, мощен е Бог!
Вечно спасение дарява
Възкръсна и победи, Исус смъртта победи!
Светлината Ти изгря в света.
Пеем: Той възкръсна, Славен Цар e Бог!

2

4

Избавя, премества планините
Спасител мощен е Бог! Да, мощен е Бог!
Вечно спасение дарява
Възкръсна и победи, Исус смъртта победи!
Светлината Ти изгря в света.
Пеем: Той възкръсна, Славен Цар e Бог!

2

2

58. ЕТО, ТОЙ Е ЖИВ
ВЪВ НЕГОВОТО ИМЕ ДЕМОНИТЕ БЯГАТ
ПРЕД НЕГОВАТА СИЛА АДА ТРЕПЕРИ
ИСУС ЗА МЕН УМРЯ НА КРЪСТА
СМЪРТТА ПОБЕДИ ВЪВ СЛАВА ВЪЗКРЪСНА
ЗА НЕГО ЖИВЕЯ И С РАДОСТ ЩЕ ПЕЯ
ТОЙ Е ЖИВ, ТОЙ Е ЖИВ
ЕТО, ТОЙ Е ЖИВ! ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ!
ТОЙ РАЗЧУПИ ВЕРИГИТЕ НА СМЪРТТА!
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА, ВЪЗКРЪСНА ОТ МЪРТВИТЕ!

59. Ти Си достоен Господи
Ти Си достоен Господи
Ние Ти благодарим
И хвалим Теб сега

2

Пеем: “Алилуя”, Господи на Теб
Ний хвалим Те и славим по цялата земя
Пеем: “Алилуя” слава на Христа
Той е Победителят, и Господар, и Цар
60. Алилуя, Исус е жив
Алилуя, Исус е жив /4
Той възкръсна /2
И живее във вечността
Да, Той възкръсна, вечно живее
Той е живота, победи смъртта

61. Господ е Пастир мой
1. Когато си със грижи, в тъга и в самота,
спомни си за Голгота, за Господа Христа.
Понесе печалта ни, Той биде наранен,
и отговор ни даде – за тебе и за мен.
Пр.: Йеова-Ире, Йеова-Ире /4
2. Ако пък болест имаш в тело и във душа
и искаш изцеление – вярвай в Христа.
И тази сила, дето мъртвеца възкреси,
и тебе ще привдигне, греха ще се прости.
Пр.: Йеова-Рафа, Йеова-Рафа /4
3. Отвориш ли сърце си изцяло за Христа,
то Бог със теб ще бъде – Словото каза.
На пасбища зелени, при тихи води
душа ми освежава, прелива чаша ми.
Пр.: Йеова-Раах, Йеова-Раах /4
4. Какво богатство имам във Господа Христа,
рогът на изобилие ми следва шатъра.
Нозе ми укрепява на твърда канара,
О! Славен Бог аз имам – Бог на любовта!
Пр.: Йеова-Ел-Шаддай, Йеова-Ел-Шаддай /4

62. Твойта кръв ме прави чист
1. Твойта кръв ме прави чист
Твойта кръв ми дава живот
Твойта кръв се проля там за мен на Голгота
Мие ме, прави ме по-чист, по-бял от сняг
Исусе /2 обичам Те
2. Ти Си тук сега сред нас
И даряваш ни вечен живот
Болните Ти целиш, със святата Си кръв
Господи, Ти живееш в мен сега
Исусе /2 обичам Те
63. МИР КАТО РЕКА
МИР КАТО РЕКА, ЛЮБОВ КАТО ПЛАНИНА.
ВЯТЪРЪТ НА ТВОЯ ДУХ, ДУХА НАВСЯКЪДЕ.
РАДОСТ КАТО ФОНТАН, ИЗВОР НА ИЗЦЕЛЕНИЕ.
ЕЛА, СВЯТИ ДУШЕ, НЕКА ПАДНЕ ТВОЯТ ПЛАМ! /
2
64. Святи Душе, Ти ела
Святи Душе, Ти ела!
Изпълни животът ми отново!
Ти движи се над мен!
Ти движи се над мен!

65. ДУХЪТ НА ГОСПОДА
ДУХЪТ НА ГОСПОДА Е ТУК! /2
ДУХЪТ НА ГОСПОДА ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ДУХЪТ НА ГОСПОДА Е ТУК!
ПОМАЗАНИЕТО НА БОГ Е ТУК! /2
ПОМАЗАНИЕТО НА БОГ ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ПОМАЗАНИЕТО НА БОГ Е ТУК!
ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА БОГ Е ТУК! /2
ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА БОГ ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА БОГ Е ТУК!
СИЛАТА НА БОГ Е ТУК /2
СИЛАТА НА БОГ ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
СИЛАТА НА БОГ Е ТУК!
ИСУС ХРИСТОС Е ТУК! /2
ИСУС ХРИСТОС ОТ НЕБЕСАТА Е ТУК,
ИСУС ХРИСТОС Е ТУК!

66. Там където Божий Дух е
Там където Божий Дух е там е свобода,
там където Божий Дух е, е живот,
аз живея чрез силата на Духа Свят
там където Божий Дух е свобода.
Освободен да съм, освободен да съм
свойта кръв проля Той за мен,
аз живея чрез силата на Духа Свят
там където Божий Дух е свобода.

67. Там където Духът е Господ
Там, където Духът е Господ, има свобода.
Там, където Духът е Господ, стават чудеса.
Там, където Духът е Господ, има благодат.
Твойто помазание, то строшава хомота.

68. СЛЕЗ, СВЯТИ ДУШЕ
СЛЕЗ, СВЯТИ ДУШЕ, АЗ МОЛЯ!
СЛЕЗ КАТО НАЙ-СВЕТЪЛ ДЕН!
СИЛА НА МОЯТА НЕМОЩ,
ГОСПОДИ, ВЛЕЙ ТИ ВЪВ МЕН!
СЛЕЗ, СВЯТИ ДУШЕ, АЗ МОЛЯ!
СЛЕЗ КАТО ТИХА РОСА!
СЛЕЗ КАТО ПРОЛЕТ В ПУСТИНЯ!
СЛЕЗ! ЧАКА МОЙТА ДУША!
СЛЕЗ КАТО ЗДРАВЕ В ДЕЦАТА,
СЛЕЗ КАТО ЗРЕН`Е ЗА СЛЯП!
ТИ ОТВОРИ НЕБЕСАТА,
В ГЛАДНИЯ СЛЕЗ КАТО ХЛЯБ!
69. Татко небесен, любовта Ти ценя
Татко небесен, любовта Ти ценя / 2
С любов, почит аз се прекланям пред Тебе
Татко небесен, любовта Ти ценя!
Сине Божий, колко чуден си Ти! / 2
Греха ми премахна, Духа Си ми даде!
Сине Божий, колко чуден Си Ти!
Святи Душе, Утешител Си Ти! / 2
Води ме, учи ме, живей вътре в мен!
Святи Душе. Утешител Си Ти!

70. БЕЗКРАЙНА Е ТВОЯТА ЛЮБОВ
Безкрайна е Твоята любов.
Твоята грижа Господи.
Праведни са Твоите дела.
Святи са Твойте помисли.
Затова
Затова
Затова
Затова

ние Те обичаме;
ние се покланяме;
вдигаме ръце към Теб;
на Теб уповаваме;

2

Могъщ си Ти и милостив
Даваш ни Свойта благодат.
Верен си Ти, Свят Си Господи.
Радост и мир има в Теб
Затова
Затова
Затова
Затова

ние Те обичаме;
ние се покланяме;
вдигаме ръце към Теб;
на Теб уповаваме.

2

71. Ще Те хваля, Ти Създател Си
Ще Те хваля, Ти Създател Си!
Бог Всемогъщ, на Тебе пея аз!
Благословен да Си, Отче!
Благословен Си Ти!
Припев:
Ти Свят Си Бог Един - Дух, Отец и Син!
Цар Велик и Господ Си Ти!
Свят Си Ти, Свят Си Ти!
Свято е името Ти!

72. Бащино сърце
Бащино сърце, Бащина прегръдка,
Бащина усмивка- това е Исус!
Своя свят живот за тебе Той предаде,
За да можеш да живееш
С Него ти във вечността.
Ако Бог не пожали най-доброто Си /3
Няма ли да ти подари и всичко останало?
И аз ще се покланям както никога преди,
И аз ще Те хваля както никога преди!
И аз ще Те търся както никога преди,
Твой ще бъда аз както никога, никога преди!

73. Той е Мощният на Израел
1. И Господ ще издигне Своя глас велик
И ти ще имаш песен във нощта.
Ела на планината при Господа,
Виж Неговата слава и мощ.
Припев:
Той е Мощният на Израел
Той е Мощният на Израел
Ще се зарадва земята в Господа,
Той е Мощният на Израел!

2

2. Очите на слепите ще се възобновят,
И ще прочуят глухите,
Куци ще скачат, ще се веселят
Всеки ден и всеки час.
Припев:...
3. Ще върши Бог знамения по цялата земя,
Със сила ще воюва Той за нас.
Сега с глас на радост и ти възкликни:
Той е Мощният на Израел!

2

74. Господ Бог върви напред
1. Господ Бог върви напред
Армията Му е силна днес
Славата Му е по цялата земя
Знамето Му издигнете днес
И запейте победители:
“Алилуя” сатана е веч’ сразен
Капитан е на войската Исус
Ний следваме стъпките Му
И всеки враг е паднал поразен

2

2. В батальона на Месия сме
Победата е във ръката Му
Стъпваме във обещаната земя
Знамето Му издигнете днес
И запейте победители:
“Алилуя” сатана е веч’ сразен
Капитан е на войската Исус
Ний следваме стъпките Му
И всеки враг е паднал поразен
И всеки враг е паднал поразен /2

2

75. КОЙТО Е ПОД ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ
1. КОЙТО Е ПОД ПОКРИВА НА ВСЕВИШНИЯ
И ПОД СЯНКАТА НА ВСЕМОГЪЩИЯ
НЕК РЕЧЕ: „БОГ Е ЧУДНО ПРИБЕЖИЩЕ,
ГОСПОД МОЙ И СПАСЕН`Е МОЕ!”
Припев:
ДА ЖИВЕЯ ВСЯКОГА ПОД ЗАКРИЛА БОЖИЯ,
В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ НЕГО Е МОЙТА ДУША.
ДАЛЕЧЕ ЧЕЗНЕ СТРАХА, В СЪРЦЕ ЦАРУВА МИРА,
ЩОМ НАД МЕН Е БОЖИЯТА РЪКА.
2. ЩЕ СПАСИ ТЕБ ОТ ВРАЖИ СТРЕЛИ,
ЩЕ ДЪРЖИ ТЕБ В ПРЕГРЪДКАТА СИ
ПОД КРИЛАТА МУ ТИ В БЕЗОПАСНОСТ СИ,
ВЕРНОСТТА МУ НАД ТЕБ НЕЖНО БДИ.
Припев:
3. НЕ ЩЕ ПЛАШАТ ТЕБ НОЩНИ ТЪМИ,
НИ ОСКЪДНОСТ, НИТО БОЛЕСТИ.
ХИЛЯДИ ЩЕ ПАДАТ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ,
НО ТЕБ НИЩО НЕ ЩЕ ПОВРЕДИ!
Припев:
4. ЩЕ ИЗПРАТИ ЗА ТЕБ АНГЕЛИ,
ДА НЕ НАРАНИШ НОЗЕТЕ СИ
НА РЪЦЕ ЩЕ ТЕ НОСИ, ЩЕ ТЕ КРЕПИ
ПРЕЗ ОПАСНИТЕ И МРАЧНИ ДНИ.
Припев:

76. Ако нещо в живота те мъчи
Ако нещо в живота те мъчи,
ако нещо в света ти тежи,
ти недей се отчайва, стегни се
и на Бога се ти помоли!

2

Ако някой те тебе обиди,
ако някой те теб нагруби,
ти недей да се сърдиш, прости му
и на Бога се ти помоли!
Ако душата ти радостно пее,
ако щастие в тебе гори,
ти към Бога вдигни си ръцете
Непрестанно хвали Го, хвали!

2

Бог прощава, Той чува, Той вижда,
изцелява и нежно теши.
Но не Го ти търси само в нужда,
постоянно на Бог се моли!
Но не Го ти търси само в нужда,
Непрестанно хвали Го, хвали!

2

77. Ще видя новото небе-земя
1. Един ден ще видя славата
в новото небе-земя.
Града в блясък и във светлина
със стени от яспис - бисерни врата.
Ден велик ще бъде щом
видя горе в небеса
новият град Ерусалим
туй мечтая от сега
2. Слънцето Исус ще бъде Сам
ний по милост ще сме там
и на мен дари Той нов живот
всичко ми прости със своята любов
Тъй очистен от греха
ще видя новата земя.
О, пречудна милост е
да получа дом в небе
3. Всичко тук донасящо скърби
ще забравим в вечността.
Съвършенство, волност ще владей
няма изкушения, ни страхове.
Тъмнина не ще цари
нито болести, сълзи.
Ние ще бъдем радостни
в земята нова и небе.
4. За небесния град копнееш ли?
За там често мислиш ли?
Знай, че с твоя грях не можеш ти
никога да минеш райските врати.
И за теб Исус умря,
прошка дава от греха,
бялата дреха ще дари,
в книгата вечна ще си ти.

78. Хора, да бъдем добри!
Ако птичка ранена
нейде на клона цвърчи,
превържи й нежно крилцето хора, да бъдем добри!
Ако старец самотен пострада,
ако болка дълбока таи,
ти утеши му сърцето.
Хора, да бъдем добри!
Ако плаче дете огорчено,
ако някой го с думи рани,
ти защити го, и ето хора, ще бъдем добри!
Ако враг те жестоко обиди,
с цяло сърце му прости,
той сам ще усети тогава трябва да бъдем добри.
Изпълни със обич сърцето,
и на злото война обяви!
Братя, сестри, разберете!
Трябва да бъдем добри.
Георги Димитров - 12 г.
гр. Русе

79. Благословение, слава и сила
Благословение, слава и сила
Да бъде на Вечния Бог!
Всеки народ и всяко творение
Пред Него ще се преклонят.

2

Цялото небе и земя ще извикат “Слава!”
Всичко ще се преклони пред трона.
Ти ще си издигнат, Исус
И царството Ти ще е до века!
О, слава на Теб!
Царувай над цялата земя!
Пейте на Вечния Бог!
Велико е Твоето Слово!
Пейте на Вечния Бог!

2

2
2

80. Слушай винаги гласът Ми
1. Слушай винаги гласът Ми
Словото Ми изпълнявай
Свой народ ще те направя, завинаги
Ако ли никой от вас
Не отвърне на зова Мой
Ще отвърна Своя лик за много дни
Ако не чуеш Моят глас
Безмълвно Аз ще плача
Но в изгнание ще пратя теб
Народе мой

2

2. Отхвърли днес свойта злоба
Непокорството в сърцата
О, върни се Израеле – казва Бог
Нечестивите постъпки
Липсата ти на боязън
Нараниха Ми сърцето – народе мой
Ако не чуеш Моят глас ….
3.Даже словото прочиташ
Но нехайно се отнасяш
Уважение ти липсва – народе мой
Ако истински поправиш
Злите си дела и мисли
Ще направя да се върнеш в земята си
Ако не чуеш моят глас ….

81. И извиках аз към Тебе
Щом повярвах във Исуса,
реки от жива вода бликнаха
от утробата ми във миг, както казал е Той.
И извиках аз към Тебе, тогава аз чух Твоят глас
Каза ми, че съм Твое дете и обичаш ме Ти.
И извиках аз към Тебе, тогава аз чух Твоят глас
Каза ми, че съм Твое дете и обичаш ме Ти.
Аз възлюбих Господа моят Бог,
със цялото си сърце и душа,
със всичкия си ум и сила, както казал е Той.
И ликувам аз сега, пее моята душа,
че обичаш ме Ти и че греха ми прости
И ликувам аз сега, пее моята душа,
че обичаш ме Ти и че греха ми прости.

82. Земята е пълна с Твойта Слава
Свят, Свят, Свят е Господ
Бог наш Всемогъщ
Земята е пълна с Твойта слава /3
Свят е Господ Бог! Алилуя!
Свят е Господ Бог!
83. Алилуя! Исус, победител си!
Алилуя! Исус, победител Си!
Алилуя! Ний Тебе прославяме!
Цар над царете си Ти!

2

Пр: Възкръсна с мощ,
смъртта побеждавайки,
2
Разкъса веригите на силите адови,
И царуваш во век!
Алилуя! Благодариме Ти!
Алилуя! Ний Тебе прославяме!
Бог Всемогъщи Си Ти!

2

Пр: Възкръсна с мощ,
смъртта побеждавайки,
Разкъса веригите на силите адови,
И царуваш во век!
И царуваш во век! /2

2

84. ТОЙ ИЗВОЮВА НАШТА ПОБЕДА
Той извоюва нашта победа,
Стъпка сатана и силата му над смъртта,
Исус е Господ! О, Алелуя!
Цар на царете, завинаги е Той!

2

Исус е Господ / 3 да Той е Господ!
Исус е Господ / 2 за през вечността!
Сам свърши всичко, спечели битката,
Сатана е паднал – победител е Христос
Исус е Господ! О, Алелиуя!
Цар на царете, завинаги е Той!
Исус е Господ / 3 да Той е Господ!
Исус е Господ / 2 за през вечността!
85. Вижте Слънцето
Вижте Слънцето, което
Бог постави там да свети
Да показва, че е ден
И да топли теб и мен
А пък през нощта постави
Красивата Луна
Да показва в тъмнината
Пътят към Дома
Пътят към Дома

2

2

2

86. Във присъствието Ти
Във
Във
Във
Във

присъствието
присъствието
присъствието
присъствието

Ти има радост
Ти има мир
Ти съм свободен
Ти, Господи.

87. Да бъдем едно
Има място на сигурно благословение,
където братя ходят в едно.
Където Бог Своето миро излива
и Свойта любов
Ти призва ни да бъдем едно като тяло.
Да бъдем приятели в Теб.
Свързани здраво в Духа Ти да можем
да устоим.
Отче молитвата на Твоя Син аз чувам:
„Да бъдем едно, както вие сте едно“!
Свързани здраво във цел и във призив
в името на Твоя Син.
Стените ще съборим ний /3
в името на Исус!
Стените ще съборим ний /3
Ще бъдем едно!

88. Ела, изпълни домовете ни!
Ела, изпълни домовете ни!
Ние се прекланяме пред нозете Ти.
Аз и моят дом ще служим на Бога!
Аз и моят дом ще служим на Господа!
Аз и моят дом ще служим на Бога!
Ще служим на Господа!

2

Алилуя! Ще служим на Господа! / 2
89. Ние сме едно семейство
Ние сме едно семейство, вървим ръка в ръка.
За мене ти си брат, както ти моя сестра.
Ние сме непобедими, щом в Тебе сме едно,
споени в любовта ще устоим!

2

90. Слънце и Луна
Слънце и Луна светят в небеса
Там постави ги Бог
Да разделят деня от нощта

2

Слънце и Луна хвалят Бог сега
Със всичките звезди
и всички ангели

2

Хвалете Го и вий светии Негови
Издигайки гласа
Прославете Господа

2

Хвалете Го сега светии Негови
Избрани от Отца
Да вярвате в Сина

2

Слънце и Луна светят в небеса
Там постави ги Бог
Да разделят деня от нощта

2

91. БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ
БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ / 4
1. ЗА РАДОСТ И БОЛКИ, ЗА ДЪЛГИ РАЗЛЪКИ
ПРИЕМИ БЛАГОДАРНОСТ, О, МОЙ ИСУС
СЪС ВСЯКО СТРАДАНИЕ КЪМ ТЕБ ПРИБЛИЖАВАМ.
СЪС ВСЯКА СЪЛЗА ЧИСТИШ МОЙТА ДУША.
БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ / 4
2. ЗА ЗДРАВЕ И БОДРОСТ, ЗА ЩАСТЕ И РАДОСТ
ЗА ТУЙ, ЧЕ МЕ ЛЮБИШ БЕЗ НИЩО ДА ДАМ.
ЗА БУРИ, ВЪЛНЕНИЯ, ЗА РАДОСТ В ОБЩЕНИЯ,
ЗА ТУЙ, ЧЕ В БОРБАТА НЕ СЪМ НИВГА САМ.
БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ / 4
3. ЗА ТВОЯТА МИЛОСТ, ЗА ЧУДНАТА БЛАГОСТ,
ЗА ВСЕ ЩО ПОДНАСЯШ ВЪВ МОЯ ЖИВОТ.
ЗА БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ЧУДНО СПАСЕНИЕ,
ОТ СМЪРТНА ВИНА СПАСИ МОЙТА ДУША.
БЛАГОДАРЯ ХРИСТЕ / 4

92. Пътя ние свършихме
1. В името Христово
се трудихме от ранина
и Семето на вярата
пръскахме във мрака.
Припев:
Пътя ние свършихме,
вярата опазихме.
За нас сега се пази
венецът на живота.

2

2

2. Много трудности имахме.
През много скърби минахме,
но винаги се радвахме
на любовта Ти към нас.
Припев:
Пътя ние свършихме,
вярата опазихме.
За нас сега се пази
венецът на живота.

2

2

93. Нека идем
1. Нека идем в Божий храм
3
и да сме в молитва заедно
в Духа към Христа в Него е помощта.
2. Остави все друго тук
3
Поглед отправи към Господа
в Духа към Христа в Него е помощта.
3. Издигни святи ръце
3
Исуса прослави и се моли
в Духа към Христа в Него е помощта.

94. За Христовата длан
1. Сине, своята скръб ми кажи
Имаш ли нещо, което тежи
Грях ли те плаши или друга беда
Искаш ли още сега свобода при Христа.
Припев:
И ако вземеш моята длан
Сила и радост ще ти дам
2
Ще ти дам / 4 аз ще ти дам.
2. Сине, виж колко кръв аз пролях
и тъй очистих човешкия грях
сетен дъх ми отне онзи кръст,
за да живееш човече от пръст ти без мъст.
Припев:
И ако вземеш моята длан
Сила и радост ще ти дам
2
Ще ти дам / 4 аз ще ти дам.
3. Сине, Твоето малко сърце
Грее в Божествените ми ръце,
Но ти не спирай доволен до тук
Щастието ти предай като звук и на друг.
Припев:
И ако вземеш моята длан
Сила и радост ще ти дам
2
Ще ти дам / 4 аз ще ти дам.

95. Любовта Божия
1. Любовта Божия е
Много голяма към нас
Тъй щото ние не можем
Да я изкажем в тоз час.
Припев:
Исус умря за мен
И за теб на Голгота
Той стана жертва за нас
Да ни изкупи от грях.

2

2. Колко бе славен деня
Кога Исус тук слезна
Дойде без подслон на таз Земя
И бе поруган от света.
Припев:
Исус умря за мен
И за теб на Голгота
Той стана жертва за нас
Да ни изкупи от грях.

2

3. Какво си направила ти
Душо за Христа
Какво си дала ти сега
За твоя Спасител в света.
Припев:
Исус умря за мен
И за теб на Голгота
Той стана жертва за нас
Да ни изкупи от грях.

2

96. Аз виждам небето и рая
1. Аз виждам небето и рая
И ангели пеят хвала
И всички спасени стигнали края
На стръмният път към върха.
Припев:
Аз слава ще пея
Щом бъда горе веч
Във радост ще грея
От болести далеч.
2. О, трудно е тук на Земята
Когато Исус е далеч,
но сили Той дава в борбата с греха
Аз с песни вървя към върха.
Припев:
Аз слава ще пея
Щом бъда горе веч
Във радост ще грея
От болести далеч.
3. О, как с нетърпение аз чакам
Тоз славен миг да стигна там
с Небесни крила тъй далеч за всегда
От слабости, грях и тъга.
Припев:
Аз слава ще пея
Щом бъда горе веч
Във радост ще грея
От болести далеч.

97. ЦАРУВАЙ В МЕН
1. Над цялата земя царуваш Ти,
над всяка планина, над залеза красив,
но моята молба и Боже моят вик
е да царуваш в мене Ти!
Припев:
Царувай в мен със сила Ти.
Над всеки нов мой ден,
над моите мечти!
Всичко във мен владееш Ти.
Царувай в мен отново Ти!
2. Нека всичко в мен, всичко в моя път,
отразява Теб и Твойта красота.
И изпълваш Ти всичките ми дни.
Царувай в мен отново Ти !
Припев:
Царувай в мен със сила Ти.
Над всеки нов мой ден,
над моите мечти!
Всичко във мен владееш Ти.
Царувай в мен отново Ти!

98. ТИ СИ КАНАРА
Толкова велик Си Ти,
Толкова добър Си Ти към мен!
Ще кажа още дай, още от Теб
в моето сърце!

2

Ти си канара, аз на Тебе уповавам,
само Ти заслужаваш, аз да Те прославям!
Мой Спасител Си,
мой приятел Си и мой Цар!
Всяка
Всяка
Всяка
Всяка

сълза Ти ще изтриеш!
мечта, знам ще се сбъдне в Теб
лъжа знам ще изчезне!
тъга Ти ще смениш със радост!

2

99. БОЖЕ, КАК ИСКАМ
1.
Боже, как искам да ходя във пътя Ти,
Всякога искам да вярвам на Словото,
Боже, как искам да бъдеш в живота ми
С Твоята сила и мощ.
Боже, как искам да ходя във пътя Ти,
Всякога искам да вярвам на Словото,
Боже, как искам да бъдеш в живота ми
Боже подай ми ръка, за да тръгна със Теб
Припев:
Защото зная, че с Теб прегазвам буйна река,
Защото зная, че Ти ме носиш над пропастта.
Защото зная, че Ти планините преместваш
и прокарваш в пустинята път,
защото зная, че сам не ще остана в света,
защото зная, че Ти ми даваш мощ над врага,
защото зная, че Себе Си жертва на кръста
за да имам аз вечен живот.
2.
Боже, как искам със Тебе във истина,
Всякога аз да пребъдвам в молитвите.
Боже, как искам да бъдеш в живота ми
С Твоята сила и мощ.
Боже, как искам със Тебе във истина,
Всякога аз да пребъдвам в молитвите.
Боже, как искам да бъдеш в живота ми
Боже подай ми ръка, за да тръгна със Теб

100. НЕЖНО МОЕТО СЪРЦЕ ТЕ КАНИ

1.
Нежно моето сърце Те кани, Господи Христе
Ела, ела със Своя Дух във мен.
Припев:
Аз Те почитам,
Прекланям се пред Теб
Моята душа Те кани днес, ела.

2

2.
Накъдето и погледна виждам
Твоите добри дела, Боже мой
Само Теб обичам, само Теб желая аз
Моето сърце жадува Теб
Припев:
Аз Те почитам,
Прекланям се пред Теб
Моята душа Те кани днес, ела.

2

2

2

101. БЛАГОДАРЯ ТИ ДНЕС
Благодаря Ти днес
За победата на кръста,
За Твоята ценна кръв,
За възкресението!

3

102. ЩЕ ТЕ ХВАЛЯ, ГОСПОДИ
Ще те хваля, Господи, /2
Зарад Твоите дела, /2
Ти Си толкова Велик! /2
Аз ще проглася,
Припев:
Че Ти, Исусе, Си Божий Син.
Ти Си Kняз на мир и единствен Цар!
Владетел Си на вселената.
Хваля Твойто име,
Господ Бог на Израел!

2

103. Ти Си мощен
Ти Си мощен, Ти Си вечен
Ти Си свят Бог на любовта
Стана жертва, но възкръсна
Възцарува над смъртта
Припев:
Алелуя, ще празнуваме.
Алелуя, ще се веселим.
Ти Си мощен!
104. СПАСЕНИЕТО
1. Спасението идва от Отца на висините
И от Агнето
Припев:
Благодарност, слава и чест
Мъдрост и сила, и мощ
Само на Теб да бъде завинаги! /3
Амин!
2. Изкупените ще стоят във Тебе в единство
И ще пеят със глас:
Припев:...

105. Ела, нека да хвалим Бога
Ела,
Ела,
Ела,
Ела,
Ела

нека да хвалим Бога
време е дай сърцето си
пред Него ти открито
пред своя Бог ти застани

Всеки ще признае, Ти си мощен Бог
Ще се преклони пред Теб
Небето верните ще наследят,
когато устоят

106. Ний идваме при Тебе
Ний идваме при Тебе със песен на хвала
Благодарим за свободата, за любовта и милостта.
Живота Си предаде във жертва за греха!
И днес аз Ти дарявам свойта обич в песента!
Припев:
Ти си Вечният Отец , Възкръсналия Цар,
остави празен гроба над смъртта си Господар.
И от Теб освободени ще носим светлина
и ето Ти Си с нас чак до края на света.

2

107. ТИХО В ТОЗИ ЧАС
Тихо в този час сега хваля Тебе, Господи
Пея свят, свят е Господ Бог!
Тихо в моето сърце с тази песен на хвала
Пея свят, свят е Господ Бог!
Припев:
И във всеки мой ден коленича пред Тебе
Давам слава на името Ти
И във моя живот ще те хваля, издигам
Пея свят, свят е Господ Бог!

108. ВЪРШИ БОГ ЧУДЕСА
1. Много хора питат ме, навсякъде в света
“Защо не стават чудеса, както някога”.
Но вярвам днес, на таз земя Бог върши чудеса,
защото Той е същия, както някога
Припев:
Върши Бог чудеса, и сега, и сега
Той е пак същия, както е бил преди
Вчера, днес, всякога Той остава същия
Ние вярваме сега, върши Бог чудеса
2. Трябва свойте нужди да кажеш на Христа
Бог иска в тебе вяра да има всякога
и Той ще ти помогне, ще те освободи
от днес, не се съмнявай, а в Него вярвай ти
Припев: Върши Бог чудеса...

109. Всеки от нас
Всеки от нас е роден за този час.
Всеки от нас ще издигне своя глас.
И с едно сърце, с една душа обичаме Господа.
От Него сме, за Него сме.
Живеем чрез Исус Христос.
И с едно сърце, с една душа обичаме Господа.
Имаме смисъл, имаме цел.
Имаме всичко - няма предел.
Защото вървим след Божия син - Исус Христос.
Той ни намери, Той ни спаси.
Той ни избра, Той ни определи.
Да променим целия свят чрез вярата ни
В Божия Син.

2

110. СЪБУЖДАМ СЕ СУТРИН
1. Събуждам се сутрин – Ти си до мен
и ето започва нов чуден ден
Изпълнен с любов, с радост и мир от небето.
Издигам ръце , започвам да пея,
Пред Тебе аз плача, пред Тебе се смея
Докоснат от милост, нежност и страст от небето.
Припев:
И аз пия от Тебе, жаден за още
живот, любов, сила и мир
Копнея за Тебе, да Те познавам
Баща, Син, Святи Дух и започвам да пея
Бог е добър, милостта му е вечна /4
3. Припомням си всички твои дела,
Твоята милост и добрина,
с които докосна сърцето ми Ти от небето
Изпълваш ме Ти с благодатта,
Твое дете съм, Ти мой Баща
Аз имам приятел в Тебе сега от небето.
Припев:
И аз пия от Тебе, жаден за още
живот, любов, сила и мир
Копнея за Тебе, да Те познавам
Баща, Син, Святи Дух и започвам да пея
Бог е добър, милостта му е вечна /4

111. Любовта на Бога чака
1.Няма да намериш в този свят любов
Всичко се обръща в суета
И когато в мрака и студа Сам останеш ти
Поглед към небето отправи
Припев:
Любовта на Бога чака
Да изпълни сърцето ти
Исус е там от дясно на Отца
Цената Той плати за теб
И Той е пътя към небето
Исус е истина, живот за нас в света
2.Щастието не е пълно без Христа
В живота има празнота
И какво от това ако си богат
Дори и целия свят да е твой
Защото твоята душа
не се сравнява с нищо на света
Припев: Любовта на Бога чака …

112. ВЕЛИЧЕСТВЕН БОГ
Той царствено блести, с величието Си!
Зарадвай се земя, радвай се земя!
Той ходи в светлина и всяка тъмнина
трепери от гласа, от мощния Му глас.
Величествен Бог
Толкова величествен Бог,
Пей със мен:
Велик е нашия Бог!

2

От век до век стои и времето държи начало е и край начало е и край.
Един Бог в три лица - Отец, Духът, Синът –
Лъвът и Агнето, Лъвът и Агнето.
Величествен Бог
Толкова величествен Бог,
Пей със мен:
Велик е нашия Бог!

2

Бог над всичко е,
за хвала достоен е.
Покланям се пред Теб велик е Бог!

2

Величествен Бог
Толкова величествен Бог,
Пей със мен:
Велик е нашия Бог!

2

113. ИСКРЕНО ЖЕЛАЯ
Искрено желая да хваля Теб,
С цялото си сърце покланям се.
Всичко вътре в мен отдава хвала,
Тебе величая, Господи!
Давам Ти сърцето си и душата си,
За Теб копнея аз! Всеки миг, всеки ден
Обитавай вътре в мен,
За Теб живея аз!

114. ИЗДИГАМ ОЧИ КЪМ ТЕБ
Издигам очи към Теб и търся лицето Ти
Чакам Тебе сега.
Така аз нуждая се, Така аз жадувам Те,
Не мога без Тебе сега!
Във Тебе отпускам се, във Тебе почивам си,
Тъй сигурен чувствам се в Теб!
И нежно ме водиш Ти при тихите Си води,
Душата ми Ти напои!
Къде бих отишъл без Тебе не знам!
Какво бих аз правил без Твоята любов!
Едно само зная и казвам Ти днес
Не мога, не мога без Теб!

115. НУЖДАЯ СЕ ДА БЪДА С ТЕБ
Нуждая се да бъда с Теб!
Нуждая се да съм в Духа Ти
и да Ти казвам, че Те обичам!
Нуждая се, нуждая се!
Сърцето ми бе съкрушено.
Сърцето ми бе изцелено.
Аз съм изпълнен със благодарност.
Нуждая се, нуждая се!
Припев:
Насити ме! Напои душата ми!
Укрепи ме! Чашата ми препълни!
Теб желая! Смисъл във живота ми
е копнежът вътре в моето сърце Да хваля Теб!
Ти казваш Боже, че съм специален.
Дори понякога и да не го усещам.
Ти запали ме и съживи ме!
Нуждая се, нуждая се!
Нуждая се да хваля Теб!
Нуждая се да те усещам
и да Ти казвам, че Те обичам!
Нуждая се, нуждая се!
Припев: Насити ме!...
Нуждая се да хваля Теб!
Нуждая се да те усещам
и да Ти казвам, че Те обичам!
Нуждая се, нуждая се!

116. Може ли да се намери...?
Може ли да се намери
приятел верен като Него?
Не, няма по-добър и няма да има!
Припев:
Ако не беше Ти не знам
къде ли щях да бъда аз сега,
но имам Теб и това прекрасно е!
Може ли да се намери
баща загрижен като Него?
Не, няма по-добър и няма да има!
Припев:
Ако не беше Ти не знам
къде ли щях да бъда аз сега,
но имам Теб и това прекрасно е!
Може ли да се намери
лекар мощен като Него?
Не, няма по-добър и няма да има!
Припев:
Ако не беше Ти не знам
къде ли щях да бъда аз сега,
но имам Теб и това прекрасно е!
Може ли да се намери
приятел верен като Него?
Не, няма по-добър и няма да има!
Припев:
Ако не беше Ти не знам
къде ли щях да бъда аз сега,
но имам Теб и това прекрасно е!

117. Много, много години
Много, много години търсих аз
смисъла на този живот.
И аз като всички питах се защо се раждаме и умираме?
В съмнение, мъгла лутах се,
докато срещна Твоето лице
и лъч осия гъстата мъгла
и аз разбрах всичко това
Припев:
Боже, благодаря за туй, че осия
моята душа със светлина!
Боже благодаря за милостта твоя,
която води ме за ръка!
Кривите пътеки изправи Ти
и със жива вода ме запаси.
С желязна броня облече тяло, дух,
за да не може врагът да ме сломи!
Припев:
Боже, благодаря за туй, че осия
моята душа със светлина!
Боже благодаря за милостта твоя,
която води ме за ръка!

118. Недей да се тревожиш
Недей да се тревожиш! Недей да се боиш!
Радост идва сутрин. Имат край бедите ти.
Знай Исус е твой приятел, ще изтрие сълзите ти.
И щом си съкрушен вдигни ръце кажи:
О, аз знам, че мога всичко. Докрай ще бъде с Теб.
И каквото и да се случи, живота ми е в Теб.
С Исус аз ще успея! С Исус ще устоя!
И каквото и да се случи съм в Твоята ръка.
Когато изпитания, почти събарят те.
И всичките приятели ги няма никъде.
Помни Исус е твой приятел, ще изтрие сълзите ти.
И щом си съкрушен вдигни ръце кажи:
О, аз знам, че мога всичко. Докрай ще бъде с Теб.
И каквото и да се случи, живота ми е в Теб.
С Исус аз ще успея! С Исус ще устоя!
И каквото и да се случи съм в Твоята ръка.
Аз знам, че мога всичко. Докрай ще бъде с Теб
И каквото и да се случи, живота ми е в Теб
С Исус аз ще успея! С Исус ще устоя!
И каквото и да се случи съм в Твоята ръка.
С Исус аз ще успея! С Исус ще устоя!
И каквото и да се случи съм в Твоята ръка.
И каквото и да се случи съм в Твоята ръка.
И каквото и да се случи съм в Твоята ръка. /4

119. МОЩЕН В СИЛА
Хвалете Го вие небе и земя
хвалете Го ангели във небеса
нека всичко хвали.
Хвалете Го слънце, луна и звезди
хвалете Го вие небе и води
нека всичко хвали.
Мощен в сила,
мощен в слава
мощен в милост,
Цар на небето.
Мощен в битка,
мощен в чудо
мощен в Сион,
Цар над цялата земя!

120. ДА СЪМ ТВОЙ
Отварям очи и взирам се в Теб
В миг изчезва всичко друго оставаш само Ти
Издигам ръце и на колене
Предавам всичко, което имам само да съм с Теб
Обръщаш нощта в светлина
Докосваш ме ти с нежността на Твойта ръка
Избирам сега да съм твой
Откриваш пред мен вечността
Закриляш ме Ти със силата на Твойта ръка
Избирам сега да съм твой
Избирам сега да съм твой /2

121. ЗАРАДИ МОЯ ЖИВОТ
Сърцето ми прелива в благодат
Духът ми слива се с Духа Ти Свят
Спасил Си моята душа и подари ми вечността
Възкръсна в мен
Душата ми очаква Твоя глас
Да бъда като Теб, копнея аз
И Твойта бащинска ръка изтрива падаща сълза
И болката отнемаш Ти
Заради
Заради
Заради
Заради

моя живот от небето дойде
мойта душа остави славата Си Ти
моя живот до смърт покорен бе
мойта душа Духът Си прати

122. В Малко градче
В малко градче във късна нощ,
ярка звезда огря нощта.
В студени ясли се роди
Емануил да ни спаси.
Припев:
Ти тръгни тази звезда намери сега!
Нека тя в твойто сърце да гори!
И мъдреци от далечни страни,
тръгнаха да поднесат,
ливан и смирна и злато дар на Спасителя роден.
Припев:
Ти тръгни тази звезда намери сега!
Нека тя в твойто сърце да гори!
Във този ден благословен,
дойде Спасителят за вси.
Нека със радост пеем ний Емануил се днес роди.
Припев:
Ти тръгни тази звезда намери сега!
Нека тя в твойто сърце да гори!
Нека тя в твойто сърце да гори!

123. Нека бъда с корени
Нека бъда с корени дълбоки в Теб
непоклатим и несломим
със корени дълбоки в Теб, Исус
О-о, да, нека съм като дърво
при жовотворните води
На Твойте потоци
124. Нека да вали
Чувствам вятър от любов
идва мощния дъжд
аз ще бъда залят от Твоя Дух
Нека вали, нека да вали
отваряй небето над нас
Вдигаме очите си към побелелите жита
ний събираме плод за вечен живот
125. Исус, скъпо име
Исус, скъпо име си за мен
О-о-о, Исус, демоните треперят в страх
От името на Исуса – Той е най велик
Скъпо име – името Исус
Той е Чуден, Той е Пресвят
Пълен с благодат, вечна Канара
Той е Нежен, Той те Люби
Цар на Царете, Той е Бог
Аз искам да съм като Теб – Исус,
Аз искам да съм като Теб
Да бъда добър съд в ръката Ти,
Аз искам да съм като Теб!

126. Заради мен остави славата
1. Заради мен остави славата си в небеса
Заради мен дойде да страда на света
Заради мен изрече вечните си словеса
Спасителна надежда имам в Христа
Слава на Спасителя, Алилуя /2
2. Заради мен понесе хули и бичуване
Заради мен и чашата на скръб изпи
На кръв потта му се превърна в Гетсимания
Заради мен на кръст пострада и умря
Слава на Спасителя, Алилуя /2
3. Със мощ възкръсна И възнесе се Той при Отца
И продължава да се моли там за мен
Исусе, вярвам затова води ме смело Ти
За да ти служа вярно тук през всички дни
Слава на Спасителя, Алилуя /2

127. Царю на Царете
Царю на Царете Теб прославям аз!
Всичко във живота мой Си Ти, О, Господи!

2

Величая Те, Величая Те, Величая Те, Господи! / 2
Защото Ти, Господи, Си над цяла земя!
Превъзвишен Си над всички богове!

2

128. О, чудна, славна, свята нощ
1. О, чудна, славна, свята нощ
Небесна светлина!
И, ето, песни ангелски
Се слушат на земя
Припев:
Пеят: Слава, слава во вишних на Бога!
Слава Христу!
Мир на всичката земя
Слава во вишних на Бога!
2. Овчарите разказват вред
Вест! Вест, за всичкий род
Днес вам Спасител се роди
Той е Христос Господ
Припев: Пеят: Слава …
3. От Изток, ето, мъдреци
Водени от звезда
Ливан и смирна и злато
Принасят на Христа
Припев: Пеят: Слава …
4. Дали Христовата любов
Е трогнала и нас?
Ей, всички ний със ангели
Ще славим наший Спас
Припев: Пеят: Слава …

129. Роди се в Витлеем дете
1. Роди се в Витлеем дете,
помазано от Бога бе.
Дойде да изкупи света.
Защото Той бе сам, Божия Син избран.
Той бе Исус!
Припев:
Аз вярвам
Аз вярвам
Аз вярвам
Аз вярвам

в
в
в
в

Него, Аз вярвам в Него
Него, вярвам в Христа!
Него, Аз вярвам в Него
Него - дошъл от вечността!

2. Растеше във премъдрост,
Растеше в благодат,
Говори за любов на този свят.
Защото Той бе сам, Божия Син избран!
Той бе Исус!
Припев:
Аз вярвам
Аз вярвам
Аз вярвам
Аз вярвам

в
в
в
в

Него, Аз вярвам в Него
Него, вярвам в Христа!
Него, Аз вярвам в Него
Него - дошъл от вечността!

130. Бим – бам – бим
Бим – бам – бим /2, радва се света
Днес Христос–Бог любим се роди във плът
1. В ясли и сред мрак, беден и недраг
Той дойде на този свят, да ни стане брат
Гонен и презрян, бит и прикован
Той света с кръв ороси, за да ни спаси
Бим – бам – бим /2, радва се света
Днес Христос–Бог любим се роди във плът
2. Блесна над света, утринна звезда
И човешкият живот, стана небосвод
Сивите ни дни, Господ промени
И им вложи смисъл нов, за мир и любов
Бим – бам – бим /2, радва се света
Днес Христос–Бог любим се роди във плът
3. Има ли все пак, някой още в мрак
Който лута се без цел, Спаса не приел
Ще му поясним, бим–бам–бим–бам-бим
Че печели вечността, само със Христа
Бим – бам – бим /2, радва се света
Днес Христос–Бог любим се роди във плът

131. В ТОЗ ПРАЗНИЧЕН ДЕН
В ТОЗ ПРАЗНИЧЕН ДЕН
ОТ БОГ ПОДАРЕН,
В ТОЗ ПРАЗНИЧЕН ДЕН
ТИ БЪДИ БЛАГОСЛОВЕН!
ЖЕЛАЕМ ТИ БОГ ДА ТЕ ОПАЗИ,
С ЛИЦЕТО СИ ТЕБ ДА ОСИЯЕ!
ЖЕЛАЕМ ДА ТИ ПОКАЖЕ МИЛОСТ,
МИР НЕБЕСЕН ДА ТИ ДАДЕ!

132. Ти Си прибежище
Ти Си прибежище мое във скръб.
Ти обкръжил Си ме с песни и дал Си ми път да вървя.
Признах аз грехът си пред Теб и не скрих,
че Твоят закон наруших, но извиках и Ти ми прости.
С правда облече ме, с кръвта Си ме оми и сега, аз съм чист.
С хвала изпълни ме, със сила от Духа и сега аз съм Твой.
За мене, Господи, даде Ти Своя живот и Своята кръв.
С ръце прободени, с тяло разчупено отмени мойта смърт.
Ти си прибежище.

133. Благодаря за туй, че съществуваш
Благодаря за туй, че съществуваш.
Благодаря за туй, че Си до мен.
Че с милост от вината ме изкупваш.
Че с Теб греха далече е от мен.
Припев:
Как искам аз неспирно да ти пея.
В едно излял аз звуци и душа.
Във нов живот за Тебе да живея Във Твойта нежна бащинска ръка.
Какво от туй, че скърби ме връхлитат.
Какво от туй, че мрази ме света.
Аз знам какво на кръста Те заведе Една любов безкрайна на Отца.
Припев...
Аз знам чрез Тебе имаме победа,
Но дай ми сили Теб да изявя.
О, Ти Си мой Спасител и утеха.
На Теб Исусе мой благодаря!
Припев...

134. Нека светилникът ти свети
Нека
Нека
Нека
Нека

светилникът ти свети!
е пълен със елей!
от дрямка се събудим!
призовем мощно името на Господа!

Господ е близо при ония,
които Го търсят и зоват.
Дивно общува с тез, които
от Него се боят /3
Хайде стани, стани и свети,
светлина дойде за теб!
Със сила от Бога облечи се!
Щитът на вярата вземи!
Мечът в ръката ти е остър.
Високо го вдигни!
Стани воювай ти и победи!
Хайде стани, стани и свети,
светлина дойде за теб!
Светилникът вдигни и нека да гори!
Навън е тъмнина, но ти свети!
Светилникът вдигни и нека да гори!
Навън е тъмнина, стани и свети!
Хайде стани, стани и свети,
светлина дойде за теб!
Светилникът вдигни и нека да гори!
Навън е тъмнина, но ти свети!
Светилникът вдигни и нека да гори!
Навън е тъмнина, стани и свети!

135. Исусе хваля Те
Исусе хваля Те. Исусе възвишавам те!
Ти Си достоен, с любов Ти пея тази песен.
Исусе хваля Те. Исусе възвишавам те!
Ти Си достоен, с любов Ти пея аз.
Слава отдаваме на Теб.
Царуваш на трона тъй величествен.
Издигаме ръце към Тебе във почит и хвала
На царете Ти Си Цар и вечен Господар.
Исусе хваля Те. Исусе възвишавам те!
Ти Си достоен, с любов Ти пея тази песен.
Исусе хваля Те. Исусе възвишавам те!
Ти Си достоен, с любов Ти пея аз.
Ти Си Господ, владееш вечността.
Издигнат във слава, почест и хвала.
Княз на мира е Твойто име и Бог на любовта.
Пред Твоя трон заставам, огрян от светлина.
Исусе хваля Те. Исусе възвишавам те!
Ти Си достоен, с любов Ти пея тази песен.
Исусе хваля Те. Исусе възвишавам те!
Ти Си достоен, с любов Ти пея аз.

136-а. Святи Дух Ти идваш като вятър
1. Святи Дух Ти идваш като вятър
и се изливаш като дъжд
Припев:
Нежен Си Ти, о, Святи Душе
и Ти променяш сърцата наши
Нежен Си Ти, о, Святи Душе
и Ти променяш нашите сърца

2

2. Святи Дух, Ти ме променяш
правиш ме да бъда добър

2

Припев:...
136-б. Святи Дух сарбалвал авес
1. Святи Дух сарбалвал авес
сар бришит те ухлес
Припев:
Нежно синян ту, Святи Душе
те променинес амаре вогя
2. Святи Дух, те променинес
е манушен Лачо те керен
Припев:
Нежно синян ту, Святи Душе
те променинес амаре вогя

2

2

2

2

2

137. Слез над мен, Святи Душе
Слез над мен Святи Душе.
Слез над мен Святи Душе.
Слез над мен със ново помазание.
Святи Душе отново слез над мен.
Бог величествен и свят Ти Си тук
Ти Си Всемогъщия, Авва Отче
Ти Си по(Fm)четен между нас, за Теб е славата
Бог Величествен и свят Ти Си тук.
Ти Си тук Святи Душе.
Ти Си тук Святи Душе.
Ти Си тук със ново помазание.
Святи Душе отново Ти Си тук.
В присъствието Ти намирам радостта.
В присъствието Ти става чудеса-а-а-a.
Ти Си тук Святи Душе.
Ти Си тук Святи Душе.
Ти Си тук със ново помазание.
Святи Душе отново Ти Си тук.

138-а. Господи, излей Духът Си!
Господи излей Духът Си Ти сега
и изпълни ме със силата Си.

2

2
Припев:
Искам, Господи, Духът Ти да ме води.
2
Искам Твоята ръка да ме помаже
И нека Словото Ти да ме държи. /2

138-б. Девла бичал то духос
Девла бичал то духос акана
те изпълнинес ман те силаса.

2

Припев:
Мангав Девла то духос те водинел ман.
Мангав Девла то вас те помажинел ман
Торо Словос те ингалел ман. /2

2
2

139-а. Който чувства Исуса

139-б. Кон чуствинел Исусес

Който чувства Исуса
Който чувства своя Татко
Да си вдигне ръцете.

Кон чуствинел Исусес
Кон чуствинел пе дадес
те вадел пе васта.

2

Припев:
Чуй тази песен,
отвори си сърцето

2

Припев:
Чуй тази песен,
отвори си сърцето

2

3. Голяма сила ще ти дам
Голяма сила ще ти дам
за да устоиш тук до край
Припев:
Чуй тази песен,
отварям си сърцето

2

2

4. Отварям Господи сърцето си
Отварям Господи сърцето си
Ела Господи и влез.
Припев:
Чуй тази песен,
отварям си сърцето

Припев:
Шун акая гили,
путер торо воги

2

2. Който чувства своя Татко,
Нека той сега да дойде
Да си вдигне ръцете

2

2

2

2. Кон чуствинел пе дадес,
акана ов те авел
те вадел пе васта
Припев:
Шун акая гили,
путер торо воги

2

3. Бари сила си тут, кандав
бари сила тут кандав
те устойнес тук до край
Припев:
Шун акая гили,
путер моро воги

2

2

4. Путрав Девла мо воги
2 Путрав Девла мо воги
Ела девла ту андре.
Припев:
Шун акая гили,
путер моро воги

2

2

2

140. Той е Цар, Цар и Господар!
Той е Цар, Цар и Господар!
Той винаги ще бъде с мен,
със теб, със всички нас!
Припев:
Скоро ще се върне,
няма да остави,
няма да забрави,
своите чада!
Не съм сам, Исус е с мен!
Той винаги ще бъде с мен,
със теб, със всички нас!

2

2

2

Припев:...
В дни на глад и в дни на скръб,
Той винаги ще бъде с мен,
със теб, със всички нас!
Припев:...

2

141-а. Много се радвам /Бут Лошанав/
1. Много се радвам, че Ти дойде
от смъртта ме Ти избави
Много се радвам, че Ти дойде
нов живот Ти ми даде

2

Припев:
Щастлив съм с Тебе, Боже,
че Ти мен, Боже, намери
щастлив съм, че дойде тук за мен
радвам се Господи, че Ти Си със мене
благодаря Ти много от сърце!
2. Много се радвам, че Ти каза
с радост да живея
На Тебе Боже аз да пея
Твойто име аз да славя

2
2

2

Припев:
Щастлив съм с Тебе, Боже,
че Ти мен, Боже, намери
щастлив съм, че дойде тук за мен
радвам се Господи, че Ти Си със мене
благодаря Ти много от сърце!

2
2

141-б. Бут Лошанав
1. Бут Лошанав кай ту Алян
меримнастар охтаян ман
бут Лошанав кай ту алян
нево Животос дилян ман

2

Припев:
Щастливо синьом ме туса девла
кай ту ман девла алакян
лошанав девла кай синян манца
благодаринав туке ме
2. Бут лошанав кай ту пергян
лошаляса те Живинав
туке девла те гилябав
торо алав те славинав
Припев:
Щастливо синьом ме туса девла
кай ту ман девла алакян
лошанав девла кай синян манца
благодаринав туке ме

2
2

2

2
2

142. ПАРФЮМ ЗА ТВОИТЕ НОЗЕ
КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА ТЕБ
ЗА ТВОЙТА ВЯРНОСТ И ЛЮБОВ
КАКВО ДА СТОРЯ НЕ ЗНАМ
ОСВЕН ДА ТИ СЕ ПОКЛОНЯ
КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА ТЕБ
И ДО КЪДЕ СИ МЕ ДОВЕЛ
ОСТАВАМ БЕЗ ДЪХ
НЕ СЕ СЪМНЯВАМ, ПРОСТО ЗНАМ
АЗ ПИХ ОТ ТЕБ И ИСКАМ ПОВЕЧЕ
ПРИПЕВ:
ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ ВЕЧНО С ТЕБ
ИСКАМ ДА ОБИЧАМ КАТО ТЕБ
В ИСТИНА И ПРАВДА ДА ВЪРВЯ
С ЖИВОТА СИ ДА ТИ СЕ ПОКЛОНЯ
ВСИЧКО МОЕ - ВСИЧКО, КОЕТО СЪМ
В РЪЦЕТЕ ТИ ПРЕДАВАМ, ГОСПОДИ
ЖИВОТЪТ, КОЙТО ИМАМ НЕКА Е
ПАРФЮМ ЗА ТВОИТЕ НОЗЕ
КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА ТЕБ
КОГАТО ВИЖДАМ ТВОЯ КРЪСТ
ТИ ДАДЕ СВОЙТА КРЪВ
ЗА ДА ПЛАТИШ ЗА ГРЕХА МИ
КОГАТО МИСЛЯ СИ ЗА ТЕБ
И ДО КЪДЕ СИ МЕ ДОВЕЛ
КАЗВАМ ВЕРЕН СИ ТИ
НЕ СЕ СЪМНЯВАМ, ПРОСТО ЗНАМ
АЗ ПИХ ОТ ТЕБ И ИСКАМ ПОВЕЧЕ
ПРИПЕВ:... /2

143. Разменям скръбта си
Разменям скръбта си
Разменям срама си
Разменям ги за
радостта в моя Бог
Разменям бедите
И болестите
Разменям ги за
радостта в моя Бог
Да, Да, Да, Да, Господи /3
Амин

2

Угнетен, но не сразен
Гонен съм, но не оставен
Повален, но не погубен
Аз съм тъй благословен
Бог е обещал и знам
Радостта Му е сила в мен
Даже и да скърбя през нощта
Знам радост идва сутрин
Да, Да, Да, Да, Господи /3
Амин

2

144. АЗ ИЗДИГАМ ТВОЙТО ИМЕ
Аз
Аз
Аз
За

издигам Твойто име,
обичам да Те хваля.
съм толкова щастлив,
милостта Ти тъй безкрайна
Припев:
От небето дойде
на таз земя,
За греховете ни Ти
на кръста умря.
2
Твойта кръв ни уми,
Твоят Дух ни роди
Благодаря Ти, Господи!

145. Освети очите на моето сърце
Освети очите на моето сърце, Исус.
За да видя аз с Твоите очи.
Колко много ни обичаш, Господи Христе!
Алелуя! Ти Си Любов!
Припев:
Исусе, Ти Си Вяра и Надежда,
2
и Любов, моя Живот!
Велик и Мощен Бог Си Ти на Силите!
Алелуя! Ти Си най-велик!
2
С власт и сила Си направил небето,
и земята, и всичко в нея!
Припев:
Исусе, Ти Си Вяра и Надежда,
2
и Любов, моя Живот!

2

146. АЗ СЪМ СЪЗДАДЕН
Аз съм създаден, за да се покланям
Пред Твоята царственост
Да изявя делата Ти
И славата и Твоята мощ
Всичко на Теб отдава почит,
Творенията хвалят Те
Ти си велик и мощен Бог,
Царувай завинаги Ти, само Ти!
Нека Твоят храм е пълен със слава,
Издигаме глас на хвала
Нека Твоят храм е пълен със слава
И всеки да даде хвала!
147. ПОВЯРВАЙ ВЪВ ХРИСТА
ПОВЯРВАЙ ВЪВ ХРИСТА,
ПРЕДАЙ СЪРЦЕТО СИ.
ТОЙ Е ДОШЪЛ ЗА ТЕБ,
ЗА ДА ТЕ СПАСИ.
ЗНАЙ ИМА МИЛОСТ ЗА ТЕБ
ПРИ КРЪСТА НА ХРИСТА!
НЕ ОТЛАГАЙ, НО СЕГА
ЗА ПРОШКА СЕ МОЛИ!
ЗНАЙ ТОЙ ЗА ТЕБ ОТ ЛЮБОВ
ДОЙДЕ НА ТОЗИ СВЯТ,
ЗА ДА ЖИВЕЕШ ВЪВ ВЕЧНОСТТА –
ЗА ТЕБЕ ТОЙ ДОЙДЕ!
МОЛИ СЕ НА ХРИСТА,
ПРЕДАЙ СЪРЦЕТО СИ.
ТОЙ Е ДОШЪЛ ЗА ТЕБ,
ЗА ДА ТЕ СПАСИ.

148. Аз Те моля, Боже, помогни ми!
Аз Те моля, Господи, прости ми!
Аз Те моля, Боже, помогни ми!
Очисти Ти моето сърце
и умий от всички грехове.
Аз Те моля, Боже Всемогъщи,
Аз Те моля, Боже Вездесъщи,
Винаги във мене Ти бъди,
с Духа Свят ме Ти ръководи.
Аз Те моля, Боже помогни ми
да прославя Святото Ти име
да говоря чудните неща
Словото, които обеща
Боже на колене аз Те моля
помогни да върша Твойта воля
срещу дявола ме укрепи
и от изкушения пази
О, Ти Свят Си Боже най-прославен
от сърце аз пея и Те славя
Тебе - Цар на всичките царе
Тебе - Бог на всички богове
Днес със трепет аз към Теб пристъпвам
Спомням си за жертвата на кръста
С мисълта за Тебе на Голгота
аз приемам хляба и виното

149. Боже, пред Теб покланям се
Боже, пред Теб покланям се
пред Твоя трон, пред Теб сега
Припев:
Влей в сърцето ми любов
за да следвам Твоя зов
като парещ огън, /2
ти бъди в сърцето ми
Исус аз на Теб отдавам хвала
Ти Си моя Бог, Ти Си Цар Велик
Припев:...
Всичко в този свят губи смисъл
ако нямам Теб Исусе мой
Припев:...
Всичко в този свят губи смисъл
ако нямам Теб Исусе мой

150. Влей в сърцето ми любов
Влей в сърцето ми любов
Теб да любя Господи.
Винаги да съм готов
да прощавам аз на вси.
Гордостта от мен махни
и от моето сърце,
за да нося кръста си
в пътя тесен към небе.
И тогава и тогава
аз ще видя Твоя лик.
Твойта слава, чудна слава,
що сияе във небе.

2

151-а. Искам Господи /Мангав Девла/
1. Искам Господи животът си да Ти посветя,
Твойто Слово, О, Исусе, да изпълня аз
Искам Господи животът си на Теб да дам,
за да бъда аз при Теб
Припев:
Хваля те Исусе
Моля се от сърце
Волята Ти да извърша
Твойто име да прославя

2

2

2. Скоро Господи Ти ще дойдеш, нас да вземеш
във небесното си царство да ни заведеш
докосни, о, Святи Душе всички хора,
за да дойдат те при Теб

2

151-б. Мангав Девла
1. Мангав девла мо Животос те посветинав,
Торо словос Ме Исусе те изпълнинав
Мангав девла мо Животос туте ме те дав
пашал туте те авав
Припев:
Хвалинав тут Исусе
Молинав ту вогестар ме
тери воля те керас
то алав те славинав

2

2

2. Сиго Девла ту ка авес амен ту те лес
ко небесно царство девла амен те ингалес
докоснинес Святи Душе ту е манушен
пашал туте те авен

2

152. Всяка сутрин се събуждам
Всяка сутрин се събуждам с Твойто име на уста.
Аз съм с тебе чадо мое – нежно шепне ми Духа.
Ето ангели ти пращам за деня и за нощта.
Виж на Мойта длан си врязан, купих те с кръвта си Аз.
Припев:
Чакам, чакам, чакам, чакам, чакам те всеки ден, всеки час.
Тъжно, пусто, страшно, грозно е без Теб, татко мой Исусе.
Чакам, чакам, чакам, чакам, чакам те всеки час, всеки миг.
Тъжно, пусто, страшно, грозно е без Теб, чакам Те, Господи.
Никога недей забравя тези няколко неща:
За кръвта и за Голгота, за Христа и любовта.
Те ще те крепят в живота, път са за небето те.
От греха пази се чадо, Аз съм с тебе, не се бой!
Припев:
Чакам, чакам, чакам, чакам, чакам те всеки ден, всеки час.
Тъжно, пусто, страшно, грозно е без Теб, татко мой Исусе.
Чакам, чакам, чакам, чакам, чакам те всеки час, всеки миг.
Тъжно, пусто, страшно, грозно е без Теб, чакам Те, Господи.
Всяка сутрин се събуждам с Твойто име на уста.
Аз съм с тебе чадо мое – нежно шепне ми Духа.
Дързостен и смел бъди, не се страхувай работи.
Войн Христов си с Божия сила тичай злото победи!
Припев:
Чакам, чакам, чакам, чакам, чакам те всеки ден, всеки час.
Тъжно, пусто, страшно, грозно е без Теб, татко мой Исусе.
Чакам, чакам, чакам, чакам, чакам те всеки час, всеки миг.
Тъжно, пусто, страшно, грозно е без Теб, чакам Те, Господи.
Чакам Те, Господи! Чакам Те, Господи! Чакам Те, Господи!

153. ПЕТЪР И ЙОАН
Петър и Йоан отиваха във храма
в деветия час на молитва.
Там видяха един куц човек
да проси милостиня.
Припев:
Злато и сребро аз нямам,
но каквото имам ти давам в името на Исус Христос:
“Стани и ходи!”
Той като скочи и се изправи
и проходи с радост,
и влезе с тях във храма
и славеше Бога.
Припев:
Злато и сребро аз нямам,
но каквото имам ти давам в името на Исус Христос:
“Стани и ходи!”

154. АЛЕЛУЯ, САТАНА ЗАГУБИ
Ако имаш вяра колкото синапово зърно, това го казва Исус. /2
И ще й кажеш на планината: Премествай се! Премествай се! /2
И планината ще се премести, ще се премести, ще се премести! /2
Той е Бог на боговете! Той е Пътят, Истината и Живота! /2
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, винаги ще губи!
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, слава на Христа!
Той е Цар на царете! Той е Лекар на лекарите! /2
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, винаги ще губи!
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, слава на Христа!
В Неговите рани, ний сме изцелени!
В Неговата кръв, ний сме опростени!
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, винаги ще губи!
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, слава на Христа!
Благодаря Ти, мили Боже, че Ти ми прости греховете! /2
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, винаги ще губи!
Алелуя, сатана загуби! Алелуя, слава на Христа!

155. На своето време
На своето време на дървен кръст,
всеки поема по своя път.
Времето бяга, никой не чака,
във този свят няма връщане назад.
Какво си направил? Какво не си?
Ти отговаряш за себе си!
Времето бяга, никой не чака твойте дела ще говорят пред Христа.
Погледни нагоре в небето,
сам Исус протегнал ръцете
и желае днес да приемеш
свойта свобода!
Не, не чакай утре да дойде!
Може да е късно тогава!
Може вече утре да няма!
Днес ела!

156. С МЕН Е ВИНАГИ
С мен е винаги, с мен е винаги.
Моят верен Бог е с мене винаги.
С мен е винаги, с мен е винаги.
Господ моя Бог е с мене винаги.
В страх и във беда, в скръб и в самота
се надявам винаги на Господа.
В долината на смъртта аз ако ходя,
Господ с мен е и ръката ми държи.
Ако дойде изпитание голямо,
сам Исус Христос със мене ще върви.
Не, не съм оставен! Не, не съм забравен!
Моя Господ е със мене винаги!
Твърдо уповавам, с вяра устоявам!
Господ моят Бог е с мен завинаги!
В страх и във беда, в скръб и в самота
се надявам винаги на Господа.
В битка и в молба, в слабост и в сила аз за всичко се надявам на Христа.
В долината на смъртта аз ако ходя,
Господ с мен е и ръката ми държи.
Ако дойде изпитание голямо,
сам Исус Христос със мене ще върви.
сам Исус Христос със мене ще върви. /2

157. Бог е казал
Бог е казал знам да не съдя чуждия слуга
и да не презирам аз своя брат
нито да забравям гладния
но смирено със любов да живея аз
Непослушен съм бил и непокорен аз
толкова горделив и загубен аз във този свят,
но сега желая да се променя /2
Бог е казал знам да бъда сол и светлина
и да имам от вярата ми и дела
да внимавам там безплоден да не се явя
и аз искам със любов да се покоря
Непослушен съм бил и непокорен аз
толкова горделив и загубен аз във този свят,
но сега желая да се променя /2

158. Пророкувам за живота си
Пророкувам за живота си
Да бъда песен на радост
Пророкувам за живота си светлина
Пророкувам за живота си
Да бъда песен на радост
Пророкувам за живота си свобода
Нека нова песен да звучи във мен
Песен на любов, радост и мир

159. Елате да се поклоним на Господа
Елате да се поклоним на Господа
на Спасителната ни Канара
Да застанем пред Него със хваление,
със любов и смирение
със любов и смирение
Защото Господ е Велик Бог!
Защото Господ е Велик Цар!
Защото Господ е Велик Бог!
Защото Господ е Велик Цар!

160. Пред Теб заставам и се покланям
Пред Теб заставам
и се покланям о Исус
Ти си на трона и Ти владееш
над цялата земя
Покланям се! Покланям се!
Покланям се на Царя Исус!
Твоят Дух се излива върху мен
Твойто помазание е във мен

