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1. Аллилуия 

 
Спасибо, Бог, за лунный свет,  

За солнца утренний рассвет 

За каждый миг, который проживу я. 

За радость, грусть, за свет и тень, 

За самый лучший в жизни день, 

За каждый новый вздох мой, – аллилуйя. 

 

Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя 

 

Спасибо, Бог, что Ты со мной, 

За каждый новый день земной, 

За всё, что в этом мире так люблю я, – 

За шум листвы, за дождь и снег, 

Минут неумолимый бег, 

За свет в моём окошке, – аллилуйя. 

 

 Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя 

 

Спасибо, Бог, за лунный свет,  

За солнца утренний рассвет 

За каждый миг, который проживу я. 

За радость, грусть, за свет и тень, 

За самый лучший в жизни день, 

За каждый новый вздох мой, – аллилуйя. 

 

//Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя// 2 
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2. Батько Авраам 
 

Багато мав дітей батько Авраам, 

Я один із них і ти також. 

Тож давай, разом прославим Господа! 

Праву руку вгору підійми! 

 

Багато мав дітей батько Авраам, 

Я один із них і ти також. 

Тож давай разом прославим Господа! 

Праву руку вгору підійми!  

Ліву теж! 

 

 Багато мав дітей батько Авраам, 

Я один із них і ти також. 

Тож давай разом прославим Господа! 

Праву руку вгору підійми! Ліву теж! 

Ось нога! 

 

Багато мав дітей батько Авраам, 

Я один із них і ти також. 

Тож давай разом прославим Господа! 

Праву руку вгору підійми! Ліву теж! 

Ось нога! Ліва теж! 

 

Багато мав дітей батько Авраам, 

Я один із них і ти також. 

Тож давай разом прославим Господа! 

Праву руку вгору підійми! Ліву теж! 

Ось нога! Ліва теж! Щось скажи!  
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Багато мав дітей батько Авраам, 

Я один із них і ти також. 

Тож давай разом прославим Господа! 

Праву руку вгору підійми! Ліву теж! 

Ось нога! Ліва теж!  

Щось скажи! Покрутись! 

 

Багато мав дітей батько Авраам, 

Я один із них і ти також. 

Тож давай разом прославим Господа! 

Праву руку вгору підійми! Ліву теж!  

Ось нога! Ліва теж!  

Щось скажи! Покрутись! Сідай! 

 

 

3. Батьку небесний 
 

Батьку Небесний, до Тебе йду 

І прошу, зливай благодать, 

Я серце своє Тобі віддаю 

І вручаю я  долю свою. 

Я хочу славить Твоє лиш Ім’я 

І своїм життям розказать 

Дай Боже сили у вірі стоять 

І у славі Тебе прославлять 

 

//Алілуя, серце співай про Спасителя мого хвалу// 4 р. 
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Славлю Тебе я Спасителю Мій, 

Щоб Ти Духа зілляв на мене. 

Дай прошу єдність у наші серця, 

Щоби з нею ми йшли до кінця. 

Я хочу славить Твоє лиш Ім’я 

І своїм життям  розказать. 

Дай Боже сили у вірі стоять 

І у славі Тебе прославлять 

 

//Алілуя, серце співай про Спасителя мого хвалу// 4 р. 

 

 

4. Бог створив 
 

Бог створив, Бог створив наші гори і поля 

І наповнив, і наповнив океани і моря 

В небесах, в небесах Він намалював блакить 

Ісус усе це мені. 

 

Приспів: 

//Дара-дара-дар 

Дар-дар-дарить// 3 р. 

Мені дарить. 

 

 

У темряві, у темряві Він нам зорі запалив 

На обличчі, на обличчі мого носика зліпив 

І розбите, і розбите серце може він зцілить 

Ісус усе це мені. 
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Приспів: 

 

У всесвіті цілім 

Господь один царить. 

Він наймогутніший 

Любов мені, любов тобі  

дара – дара-да дар-дар дарить 

 

Бог створив, Бог створив наші гори і поля 

І наповнив, і наповнив океани і моря 

В небесах, в небесах Він намалював блакить 

Ісус усе це мені. 

 

Приспів: 2 р. 

 

 

5. Буду петь Господу  
 

//Буду петь Господу во всю жизнь мою, 

Буду я петь Ему, доколе я жив. 

Да будет благоприятна песнь моя, 

Возвеселюсь, возрадуюсь я в Господе 

 

Припев:  

 

Благослови Господа, душа моя 

Благослови Господа, душа моя 

Благослови Господа, душа моя 

Благослови Господа, душа моя// 
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6. В блакитному небі 

 
В блакитному небі 

Зірок позолоти 

Ми мрієм злетіти 

У дивні висоти 

До краю святого 

Поклич, Ти, наш Боже 

Бо ми в світі цьому 

Без тебе не можем 

 

А християнський привіт  

облетить цілий світ 

Знаєш ти, знаю я,  

про величне Ім'я 

Про безмежну любов 

Про зціляючу кров, 

Про спасаючу кров Христа. 

 

Подай комусь руку 

Відкрий своє серце 

І радість розквітне 

По вінця відерця 

Забрати це щастя 

Ніхто не зуміє 

Знайдеш ти в любові 

Іскринку надії 
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7. Вдячність 
 

Лани в легеньке хвилювання 

Приводить літній вітерець, 

Своє батьківське піклування  

До нас являє наш Творець. 

Він шле нам сонячне проміння,  

Хмарину – спрагненим води,  

І ми, вінець Його творіння,  

Творцеві дякуймо завжди. 

 

Приспів: 

Подякуймо за срібні роси, 

Що вкрили луки і сади,  

За золоту та щедру осінь,  

Котра несе земні плоди.  

За хліб, за одяг та оселі,  

За склянку чистої води,  

За діток посмішки веселі  

Ми Богу дякуймо завжди.  

 

Нам Бог подарував надію, 

В Христі на вічне майбуття,  

Тож кожен з нас нехай радіє, 

Освячує своє життя.  

Подякуємо в цю хвилину  

За Божу милість та любов, 

За хліб, за мир, за Україну, 

За нас Христом пролиту кров. 

 

Приспів: 

Програш 

Приспів: 

 

//Ми Богу дякуймо завжди// 2 р. 
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8. Вірю, не бачивши 
 

Від самих перших днів живе Ісус в мені. 

І що хто б не казав: Все Він подарував! 

Шукають Бога в висоті небес, 

Шукають Бога в глибині морів, 

І хтось не вірить, але Він воскрес і живе в мені. 

 

Приспів: 

//Я вірю не бачивши! 

Долонь не торкаючись! 

Бо серце в мені кричить: 

Що є Господь! І Він живий!// 2 р. 

 

З художником землі 

Знайома я давно 

Бо все що є в мені:- 

Картина рук Його! 

Шукають Бога в висоті небес, 

Шукають Бога в глибині морів. 

І хтось не вірить, але Він воскрес і живе в мені. 

 

Приспів 2р. 

 

Я вірю не бачивши 

Я вірю не бачивши 

 

Приспів 2р. 
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9. Все друзья 
 

Припев:  

В нашем зале все друзья.  

И раз, два, три.  

Вы и мы, и ты и я.  

И раз, два, три.  

 

Улыбнись тому, кто справа.  

Улыбнись тому, кто c лева 

Мы одна семья /2 р. 

 

Подмигни тому, кто справа.  

Подмигни тому, кто c лева 

Мы одна семья /2 р. 

 

Руку дай тому, кто с права.  

Руку дай тому, кто c лева 

Мы одна семья /2р. 

 

Ущипни того, кто с права.  

Ущипни того, кто c лева 

Мы одна семья /2 р. 

 

Улыбнись тому, кто справа.  

Улыбнись тому, кто c лева 

Мы одна семья /2 р. 
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10. Дітей любив Спаситель 
 

Дітей любив Спаситель, Він добрий наш Учитель, 

На руки брав і їх благословляв. 

Ласкаво вів розмову, давав їм настанову 

Любов'ю Своєю зігрівав 

 

//О, Ісусе, Ти навчи мене, мене, 

Щоб любив всім серцем я Тебе, 

Щоб батьків я завжди шанував 

І добро всім людям дарував// 2 р. 

 

Із Біблії святої читаємо ми знову, 

Що всіх людей Ісус Христос любив, 

Що любить і тепер Він, бажає, щоб я вірив, 

І серце назавжди Йому віддав. 

 

//О, Ісусе, Ти навчи мене, мене, 

Щоб любив всім серцем я Тебе, 

Щоб батьків я завжди шанував 

І добро всім людям дарував// 2 р. 

 

 

11. Ісус – найвище ім’я 
 

//Ісус – найвище ім’я 

Наш Спаситель 

Він же Цар миру 

Еммануїл – Бог є з нами 

Відкупитель, Слово життя// 2 р. 
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//Бог святий, Месія правдивий 

Єдиний Син Отця 

Найулюбленіший, 

Знищив гріх, Агнець на віки 

Царь царів і Князь князів// 2 р. 

 

 

12. Меня создал Бог 

 
Кто сказал, что мы из взрыва,  

Кто сказал – от обезьян?  

Кто сказал, что все из рыбы,  

а может от инопланетян? 

 

Припев:  

Меня создал Бог, Он любит меня! 

Я создан быть похожим на Него, на моего Создателя!  

 

Кто сказал, что мы случайность,  

кто сказал, что нет Творца?  

Кто сказал, что мы не чудо?  

А чудо рождается в чудесах!  

 

Кто сказал, что - невозможно?  

Кто сказал, что - никогда? 

Кто сказал, что - безнадежно  

в мире и любви навсегда? 
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13. Нагірна проповідь 
 

Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство Боже. 

Блаженні всі засмучені, бо будуть втішені вони. 

Блаженні серцем лагідні, бо землю успадкують всю 

Блаженні спраглі правди, бо будуть нагодовані. 

Блаженні милостивії – помилувані будуть 

Блаженні чисті серцем, бо Господа побачать. 

Блаженні миротворці – синами Бога стануть. 

Блаженні ви, як кривдять вас за ім’я Господа 

 

Приспів: Ви – сіль землі, ви – світло для світу. 

Нехай воно світить високо в горі. 

Ви – друзі мої, не слуги а діти 

Благу вість звіщайте до краю землі 

програш 

 

Не гнівайтесь на ближнього, і від спокус тікайте 

Та свою милостиню у простоті давайте 

Моліться Богу в тайні, щоб Він воздав вам явно 

Скарби складайте в Небесах, скарби нетлінні й славні 

І не журіться про життя, що треба їсти ,пити 

Шукайте Царства Божого, як Господу служити. 

Дорогою вузькою йдіть, в тісні ворота входьте 

І не будуйте на піску, на скелі дім свій зводьте. 

 

Приспів: 2 р. 

 

Ви – друзі мої, не слуги а діти 

Благу вість звіщайте до краю землі. 
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14. Наш Бог є великий 
 

//Наш Бог є великий, могутній та сильний    

  Неможливого нема для Нього// 2 р. 

 

//Поля і гори,  луги  та квіти           

  І небо – творіння Його!// 2 р. 

 

//Наш Бог є великий, могутній та сильний    

  Неможливого нема для Нього//2 р. 

 

//Всі гори Його, всі ріки Його 

  Всі зорі створив наш Господь//2 р. 

 

//Наш Бог є великий, могутній та сильний    

  Неможливого нема для Нього//2 р. 

 

Поля і гори,  луги  та квіти    

І небо – творіння Його! 

Всі гори Його, всі ріки Його 

Всі зорі створив наш Господь 

 

 

15. Псалом 94 
 

Придите, воспоем Господу, воскликнем  

Богу, твердыне спасения нашего. 

Предстанем лицу Его со словословием  

В песнях воскликнем, воскликнем Ему 
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Припев: 
Свят Господь, свят Бог Вседержитель. 

Свят Господь, свято имя Его 

 

Ибо Господь есть Бог великий  

И Царь великий над всеми богами, 

Придите припадем, преклоним колени  

Пред лицем Господа, Творца нашего 

 

//Сидящему на престоле и Агнцу благословенье,  

  И честь слава и держава вовеки веков// 2 р. 

 

 

16. Радість в серці 
 

//Радість в серці, в християнина радість в серці, 

  А тому що він веселий чоловік// 2 р. 

 

//Радість перед їжею - сила моя, 

  Радість перед сном - сила моя 

  Радість в Бозі є, і це люблю я// 2 р. 

 

//Радість в серці, в християнина радість в серці, 

  А тому що він веселий чоловік// 2 р. 

 

//Радість перед їжею - сила моя, 

  Радість перед сном - сила моя 

  Радість в Бозі є, і це люблю я// 2 р. 
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17. Разом з Богом 
 

І озера, і поля 

І пісок, і небеса 

І багаття, і трава 

Все це дуже люблю я 

І молитись, і співати 

Нових друзів зустрічати, 

Вір, усе це не мине у тебе 

 

Приспів: 
Добре те, що ми тут є 

Небо хай торкнеться тебе 

Ісус тебе прийме. 

Йому серце відчини 

Залиши свої гріхи, 

Разом з Богом я і ти. 

 

Друзі тут природа ця, 

Я і ти живі серця 

Поклоняємся Творцю 

Я і ти Його люблю 

Посвятити хочу я , 

Молоде своє життя 

Бог торкається мене і тебе. 
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18. Слав Його 
 

//Слав Його, слав Його 

  Слав Його зранку і після обіду 

  Слав Його, слав Його 

  Слав Його кожен день// 3 р. 

 

(І навіть в школі) 

Слав Його, слав Його 

Коли ти у школі чи біжиш додому 

Слав Його, слав Його 

Слав Його кожен день 

 

(І навіть в полі) 

Слав Його, слав Його 

Коли йдеш полоти бур'яни на полі 

Слав Його, слав Його 

Слав Його кожен день 

 

(Навіть коли ніч на дворі) 

Слав Його, слав Його 

Коли позіхаєш, очі закриваєш 

Слав Його, слав Його Слав Його кожен день 

 

(Особливо, коли в таборі) 

Слав Його, слав Його 

З другом, що праворуч 

З другом, що ліворуч 

Слав Його, слав Його 

Слав Його кожен день 
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19. Славу Он явит 

 
Ты жизнь явил, надежду подарил  

На кресте Ты взял мой грех,  

Милость явил ко мне  

На кресте, там, где умер Ты  

 

Словно солнечный свет,  

Славу Он явит нам!  

Так в веках Он сиял!  

О, в небе слышна  

Ангелов хвала  

Славят: Святый наш Господь! 

проиграш 

Ты жизнь явил,  

Надежду подарил  

На кресте.  

Ты взял мой грех,  

Милость явил ко мне  

На кресте, там, где умер Ты 

  

//Словно солнечный свет,  

Славу Он явит нам!  

Так в веках Он сиял!  

О, в небе слышна  

Ангелов хвала  

Славят: Святый наш Господь!\\ 3 р. 
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20. Славьте Бога, Творца 
 

Того, который один творит 

Чудеса велики, кто сотворил  

Небеса премудро и утвердил  

Он на водах землю. 

 

Припев: 

//Славьте Бога, Творца, 

  Славьте Бога, Творца, 

  Ибо вовек милость, 

  Его милость вовек//  

проиграш 

Того, который один творит 

Чудеса велики, кто сотворил  

Небеса премудро и утвердил  

Он на водах землю. 

 

//Славьте Бога, Творца  

  Славьте Бога, Творца, 

  Ибо вовек милость, 

  Его милость вовек//. 

  

 

21. Ти сил даєш 
 

Коли печаль у серці нездоланна,  

Коли душа обтяжена болить,  

Я жду Тебе у чистім спокої 

Ти принесеш утіхи світлу мить. 
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Приспів:  

Ти сил даєш — іду крізь люті шторми,  

Ти сил даєш — долаю гори всі.  

Я міцна, бо Ти зі мною поруч,  

Зі мною Ти у силі і красі. 

 

Коли прийдуть в життя випробування, 

І стисне серце туга і печаль,  

Чекаю я в надії, сподіванні, 

Прийде та зцілить нас любов Твоя. 

 

Мене підняв Ти на Свої висоти, 

Ти силу дав, крізь шторм ведеш мене.  

Сильна я, Ти взяв на Свої плечі моє життя,  

Іду до Тебе я 

програш 

Приспів: 2 р. 

 

 

22. То Твоя любов 
 

Чисті джерела живої води,  

То Твоя любов  

Скелі міцні, що сягають небес,  

То Твоя любов  

Океани глибокі, моря голубі,  

То Твоя любов  

Краплі дощу, шепіт трав і дерев,  

То Твоя любов.  
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Приспів:  

Твоя любов вкриє мене  

Від небезпек і біди,  

Твоя любов мене приведе 

В світ чистоти і краси.  

 

Теплі мамині руки на моїх плечах,  

То Твоя любов  

Радісний сміх на дитячих устах,  

То Твоя любов  

Зграї птахів у небі і крик журавля,  

То Твоя любов  

Кожна людина, що живе на землі,  

То Твоя любов.  

 

Приспів: 2 р.  

 

В світ чистоти і краси.  

 

 

23. Только вместе 
 

На ладошках неба, пляшут облака,                          

А детишки Божии все пришли сюда 

Как прекрасно встретиться нам, милые друзья 

Бог собрал нас 

Мы одна семья. 
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Припев: 

 О-а-о, только вместе мы большая сила,                            

 О-а-о, не разлей вода,                                                            

 О-а-о, чтобы радость в сердце не остыла,                        

 О-а-о, рядом ты и я. 

 

Книгу Руфь читали мы, и сказать хотим 

Что дружить она умела и друзей любить  

Тонкими ручьями широка река,                                   

Будем же и мы друзьями  

Вот моя рука. 

 

Припев: 

О-а-о – Мы многое сможем, когда будем вместе 

О-а-о – Давайте умножим и смех, и улыбки, и песни 
 
 

24. Что воздам Господу 
 

Что воздам Господу  

За благодеяния Его?  

Жертву хвалы я принесу, 

Имя Господне призову. 

Господи! 

 

Припев: 

//Тебя я славлю сердцем всем моим. 

За Твою милость, истину,  

Господня слава велика. Аллилуия!// 
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Пред народом Его 

Обеты мои я воздам, 

Чашу спасенья приму,  

Имя Господне призову. 

Господи! 

 

 

25. Що я віддам Тобі 
 

Що я віддам Тобі 

Ти ж мені все віддав   

Воздаю Тобі славу, мого серця спів 

Життя віддаю Тобі 

Життя віддаю Тобі 

                                                    

Ти на хресті страждав,  

гріх мій на себе взяв 

Дав прощення й спасіння, 

Надію дав, 

Життя Своє віддав, 

Своїм дитям назвав 

програш 

Вклонись уся земля 

Господу що воскрес 

І воздай Йому славу 

Твого серця спів 

Осанна Царю царів 

Осанна Царю царів 

Осанна Царю царів 
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26. Я знаю за мої гріхи страждав Христос 
 

Я знаю за мої гріхи страждав Христос,   

З дороги я цієї не зверну. Алілуя!!!  

Я знаю за мої гріхи страждав Христос,  

З дороги я цієї не зверну. 

Ні! Ні! Ні-ні! З дороги я цієї не зверну. Алілуя!!!  

Ні! Ні! Ні-ні! З дороги я цієї не зверну.  

 

Своїм життям він показав мені той шлях,  

За Ісусом я піду услід. Алілуя!!!  

Своїм життям він показав мені той шлях, 

За Ісусом я піду услід.  

Так! Так! Так - так! За Ісусом я піду услід. Алілуя!!!  

Так! Так! Так - так! За Ісусом я піду услід. 

програш 

Я знаю за мої гріхи страждав Христос,   

З дороги я цієї не зверну. Алілуя!!!  

Я знаю за мої гріхи страждав Христос,  

З дороги я цієї не зверну. 

Ні! Ні! Ні-ні! З дороги я цієї не зверну. Алілуя!!!  

Ні! Ні! Ні-ні! З дороги я цієї не зверну. 

 

 

27. Я счастлив 
 

Я счастлив, что жизнь Он мне дал, 

Я счастлив, что грехи мои Он снял,  

Я счастлив, как каждый из нас,  

Что Сам Иисус нас спас. 
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Я счастлив, что я не один, 

Я счастлив, что я тоже Божий сын, 

Я счастлив, я счастлив вполне, 

Так добр Иисус ко мне. 

 

Припев: 

Я знаю, Он видит меня, я знаю. 

Он любит меня, я знаю, Он любит, да! 

Да, да, да, да, да, да, да, да,  

Ты видишь, есть солнце у нас, 

Ты видишь, Бог дал дождик в нужный час, 

Ты видишь плоды на земле,  

Так добр Иисус ко мне. 

Мы славим за ночь и за день, 

Мы славим за чудесный свет и тень, 

Мы славим за мир и покой, 

Что дал нам Отец благой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


