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СПАС ОХОРОНЯЄ

1. Спас о - хо - ро - ня  -  є,   Вірю    я    Йому;  В го - рі    не   ли-ша - є
2.  Все-мо-гут-ній Спас мій, Вірю    я    Йому;    Ма - ю скарб незмірний
3. В темні  но - чі    сві - ту    Вірю    я    Йому; З Ним по  За  - по-ві - ту
4.  Хоч не-вір - ні   дру - зі,    Вірю лиш Йому;   Бо в Христі     І - су - сі

Т.

Б.

Перекл. І.Ковальчук                                            Аранж. С.БичковськогоЧоловічий хор

   Ду-шу тут  сум-ну.

В Бо-зі    мо - є - му.      У-сіх   ві-ків   міц-ній,   пред-віч-ній   Ске - лі
   Пе-ре - мо-жу тьму.

   Не-бо    о - сяг-ну.

Вір-ним   за - ли - шусь.       Ні,  вже   ні - що  не   зру - шить   тут   ме-

Приспів:

не,  (не зрушить)  Ні,  вже  ні-що не зру - шить тут  ме-не, Бож Він мо-

я    міц-на   пред - віч - на    Ске - ля  !   Вір - ним   за - ли - шусь!


