
� """" 44

� """" 44

ÇtI Çt tJt ÇtI Çt tJt tt tt

ÇtY Çt tZt ÇtY Çt tZt tt tt

tt tt ||

tt tt ||

tt tt tt tIt tIt

tt tt tt tYt tYt

tt tt ||

tt tt ||
� """"

� """"

ÇtI Çt tJt ÇtI Çt tJt tt tt

ÇtY Çt tZt ÇtY Çt tZt tt tt

tt tt ||

tt tt ||

tt tt tt tt

tt tt tt tt

Ç| Ç| c

Ç| Ç| c

� """"

� """"

• ÇtI Çt tJt ÇtI Çt tJt tt tt
t ÇtI tJ ÇtIt tJ tt tt

tt tt ||

t ÇtY tZ ÇtYt tZ ÇtY| tZ Çt t
ÇtI Çt tJt ÇtI Çt tJt tt tt
ÇtIt tJ t ÇtI tJ tt Çt Çt tt

� """"

� """"

t ÇtY tZ ÇtYt tZ tt c
ÇtYtI tJtZ ÇtY Çt tZt tt c

#tt tt ÇtI Çt tJt ÇtI Çt tJt
tt tt ÇtY Çt tZt ÇtY Çt

#t
Zt

tt tt tt tt
tt tt tt tt

#tt tt tt tt
tt tt tt tt

� """"

� """"
AA
tt tt tt tt

ÇtI Çt tJt ÇtI Çt tJt tt tt
ÇtY Çt tZt ÇtY Çt tZt tt tt

tt tt ||
tt tt ||

tt tt tt tt
tt tt tt tt

Ç| Ç| c
Ç| Ç| c

З НЕБА ДУХ СВЯТИЙ
Дух Святий

1. З не-ба Дух Свя-тий до  нас прийшов сповістить про свя-ту  лю - бов,

2. Дух Святий нам свідчить про Христа,   як лилась  Йо-го кров свя - та
3. Дух Святий зміцня - є  в ві  -  рі   нас   і  свід-ку - є,   що в славний час

Con anima

Натхненно з почуттям
Скарбниця духовної пісні Том І № 142

Ч. Габріель

грішни-ків     до Бо - га   за  -  кликать, Церкву      бу - ду - вать.

і       да - є      ба-жан-ня нам в сер-ця    сла - ви  -  ти   Твор-ця.

бу - де - мо з хвалінням  на      вустах    зу - стрі - чать Христа

Приспів:

Сла-ва, сла-ва Бо-гу    і        хва - ла,             Духом творить Він  свя- 

Сла   -   ва,      слава, сла-ва Бо-гу і хва-ла,  Ду    -   хом        тво-рить

свя-

ті           ді   -  ла,

ті,   свя-ті  ді-ла,   сильний нас від зла Він захистить, нав-ча-є свя-то

Він свя-ті  ді-ла,

жить.                  Сла-ва,  сла-ва  Бо-гу  і  хва-ла  за  свя-ті  ді-ла!

жи-ти свя-то


