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1 Господь бачить кожного серце і душу
Він знає чи прагне духовно рости
Коли докладає до цього зусилля
Господь допоможе мети досягти
2 Якщо душа прагне духовно зростати
То перед Богом святим має страх
Не може грішити вона без страху вже
Бо знає що гріх не ввійде в небеса
3 Душа що бажає духовно зростати
То завжди поживи прагне вона
А це живий хліб і жива вода з неба
Це слово Господнє,наука свята
4 Коли душа прагне цієї поживи
То в кожну хвилину пильнує над тим
Щоб в чисте серце цю їжу приймати
Яку подає Господь Духом Святим
5 Якщо є стремління зростати духовно
То серце своє бачить все наяву
І знає як світить сердечний світильник
Чи в силі душа освітити пітьму
6 Реально оцінює день свій прожитий
І серце своє очищає щодня
Від бруду гріховного, від сміття світу
Щоб в ньому сіяла свята чистота
7 Якщо возростає душа духовно
То багатіє у Бога вона
Згори народилась,з води і від Духа
І серце своє береже від гріха
8 Коли багатіти бажає у Бога
Щоденно веде боротьбу із гріхом
Тоді з чистим серцем,від гріха вільним
Бере хрест щоденний і йде за Христом
9 Хоч знає нелегко,але це безпечно
І впевненість має тоді у душі
Бо тільки стежиною поруч з Ісусом
Зможе ввійти у оселі святі
10 Коли досягає духовного зросту
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По духу живе і для плоті вмира
То видима святість у серці і ззовні
І світ визнає:явно Боже дитя
11 Сама визнає що духовно зростає
Бо жити навчається лише в Христа
І визнає вона чітко й реально
Чи чинить вона чи не чинить гріха
12 Вникає в Писання,досліджує Слово
Свої діла й вчинки звіряє по Нім
Стремиться наслідувать приклад Ісуса
Подібною бути до Нього у всім
13 В своєму житті вона прагне постійно
Щоби для світу завжди була
Тим світлом,що в променях його сіяє
Свята незбагнена Христова краса
14 Свою поведінку,характер,манери
За головне не вважає вона
А головне серце Богу віддати
Щоб в ньому завжди проживав Дух Христа
15 Душа що постійно зростає для Бога
Усе що не Боже вона не прийме
Бо розуміє хоч гарно,приємно
Але зневажається Боже святе
16 Буває для слуху,для зору приємно
А слави для Господа в цьому нема
То закрадається ідольство в серце
І в Божих очах це огида одна
17 Людина тілесна це може сприймати
Бо чує і бачить фізично вона
Яка в цьому суть і чи це на збудову
На це розуміння у неї нема
18 Коли ж нема росту духовного в серці
Людина не в змозі змінити життя
Бо не росте в світлі Божого слова
Лишилась такою якою була
19 Немає бажання духовно зростати
І не пильнує завжди про те
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Щоб не приймати у серце людського
А лише що Боже,що вічне,святе
20 Коли хоч і Слово вона буде чути
не возростає для слави Христа
І залишається дитям духовним
Жити по Духу сили нема
21 Духовної сили яка протидіє
Усім протиріччям науці Христа
Це сила скеровує серце і душу
Допомагає змінити життя
22 Коли нема росту, то сон є духовний
І так в дрімоті може жити душа
А де-коли очі неможе відкрити
Щоб розпізнати де світло,де тьма
23 Тому ,що не прагне навіть дізнатись
Що то за ріс і навіщо рости
Або лінується сили докласти
І вибір за нею:так добре як є
24 Не завжди бажає у слово вникати
І слухати голос із неба Творця
Коли Бог говорить свідомо сприймати
Бога просити щоб дав пізнання
25 Бо деколи слухати можна й не чути
Що саме говорить Бог Духом святим
А можна сприймати своїм розумінням
Духовно не будуватися ним
26 Тому наголошує Господь у славі
Хто має вуха нехай чує він
Щоб слухати голос Господній уважно
Сприймати реально перед усім
27 Бо слово Господнє збудовує душу
Наука як саме духовно рости
Кому Бог відкриє,бере у науку
І змінює серце,життя все своє
28 Хай Бог допоможе духовно зростати
Нехай Христос вчителем буде завжди
Нехай кожний прагне навчатись у Нього
Нехай цю живу воду із неба п'є
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29 Духовну поживу яка так потрібна
Це істинне Слово живе і святе
Зерно це духовне і житієдайне
Нехай в серці кожного з нас проросте
30 Нехай кожний грунт свого серця готує
Що би приймати духовне зерно
Щоб проросло і рясні сходи дало
Добірний,щедрий врожай принесло
31 Щоб грунт в кожнім серці не був кам'янистим
І щоби тернина на нім не росла
І щоби лукавий не викрав зерно це
І щоб не підсіяв кукіль до зерна
32 Тому так важливо духовно зростати
І твердо стояти в науці Христа
І пильнувати ,що в серці прижилось
Чи в нім місце Богу,чи для гріха
33 Хай Бог допоможе у кожну хвилину
У кожну годину свого життя
Щоб прислухатись до голосу Бога
І чути цей голос хай прагне душа
34 Чи до вподоби чи може не дуже
Але визнавати потрібно усім те,
Коли слово Боже душу навчає
Людина відчує і духовно росте
35 Бо слово Господнє це ліки небесні
І душу лікують і чистять думки
І хто їх приймає,завжди вдячні Богу
Що допомагає духовно рости
36 Лиш серце потрібно для цього відкрити
Готовим було б щоб прийняти слова
Чи слово докору,чи слово утіхи
Господь посилає усе для добра
37 Щоб серце було живе й чисте для Бога
Духовного сну не було й дрімоти
Щоб було бажання ,стремління до цього
Щоби щоденно духовно рости.
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