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ІСУСУ ВІДКУПИТЕЛЮ

1.  І  -  су  -  су   Від - ку-пи - те - лю        із       ро-ду в рід   хва-ла!

2. Спа-си - тель кров Свою   про-лив, смерть смертю   по - бі -див.

3. Прийдіть до   Гос - по-да     у - сі,          до   дже-ре - ла   жит-тя.

4. Як    тво - є     сер - це ще скорбить,      до   Спа-са   йди ско-рій. 

123.

Хваліть Господа, всі племена -Пс. 116:1..
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  Псалмоспіви   № 232

161

Сла-ву     і честь Спаси - те - лю     віддай - те   пле - ме - на!

Нас   у   лю - бо - ві   оп - равдав й життя    нам віч  - не   дав.

Во - да  жи - ва     є   для  ду-ші        у Гос - по  - да   Хрис-та.

Він тво - ю   ду - шу   о - живить       і дасть то  - бі    спо - кій.

Спі-

Приспів:

вайте щиро всі співайте всі, співайте щиро всі співайте всі, про вістку 

радісну святу, Божу ласку доброту, співайте щиро всі співайте всі.


