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ВІДКРИТТЯ МОЛИТОВНОГО ДОМУ
Псалмоспіви №1137  Скарбниця духовної пісні Том ІІ № 38

Відкриття молитовного дому

1. Від-крит-тя      мо-ли-товно-го до-му хай освятить сьогод-ні     Бог Сам, 

2. Хай знайдуть в цьому домі спасін-ня Bci  ті ду-ші, що блудять в гpi-xax,

3. Хай бринить в цьому домі хвалін-ня все нових та  ду-ховних    псалмів;

С. Бичковський

Щоб Христо-ва тут церква у Ньо - му все зростала в духовний теж храм. 

   I    щоб правди свято - ї  на-сін - ня  роз-сі - вало - ся в людських серцях.

 За    да - ро - ва-не Богом спасін - ня, хай по-дя-ки під-но - сить-ся спів.

Хай Є-вангельську правду Господню спо-ві-щають в нім слу-ги Христа; 
Хай молитви    свя-тим фі - мі - а-мом тут з відкуплених ллються сердець
Хай же дім цей на - ві - ки   посвятить Сам Отець,Син  i  Дух Твій Святий

Хай тут завжди, ось так,  як сьогодні,    ви - явля-ється Bi - pa свя-та.

До   не-бес - но - го  Бо - жо-го храму,   де    у славі  царю - є  Творець.

Хай ду-хов - но  Бог церкву зба-гатить, щоб i дім, i   народ був святий.


