
  

1. Let us with rejoicing
Congregate today,
Psalms to Jesus voicing,
Give our joy full sway;

Укр-10   Браття, всі радійте

1. Браття, всі радійте,
славний день настав,
Сестри, веселиться,
Бог нам радість дав!



  

Once in sin benighted,
Strangers, you and I,
Through His blood united
We have been made nigh.

Ми були чужими,
а тепер друзя:
Нас всіх з’єдинила
кров свята Христа.



  

Refrain
Sing His praises, Hallelujah!
By His blood redeemed are we,
In God’s Book our names are written,
Written for eternity.

Приспів
Всі співайте: Алілуя!
Бог нас спас і виправдав.
Наші імена на віки
В вічну пам’ять записав.



  

2. Not by Sinai’s lightning
Are we faced today,
Nor the thunder frightening
Brings to us dismay;

2. Не закон Синайський ―
заповіт старий,
Що прийняв Ізраїль
на святій горі,



  

Words of grace from Calv’ry
Come to you and me:
By the blood of Jesus
Saved from wrath are we!

А слова ми чуєм
Господа Христа:
„Нас спасла від гніва
благодать свята.”



  

Refrain
Sing His praises, Hallelujah!
By His blood redeemed are we,
In God’s Book our names are written,
Written for eternity.

Приспів
Всі співайте: Алілуя!
Бог нас спас і виправдав.
Наші імена на віки
В вічну пам’ять записав.



  

3. By His love directed
Live we day by day,
By the blood protected
On our heav’nly way;

3. Ми живем в надії,
вірі і любві,
Ми усі обмились
у святій крові,



  

Blessed truth ’tis written
In God’s Word, that we
Through the blood of Jesus
Live eternally.

Дух Господній тішить,
веселить серця.
Будьмо, браття-сестри,
вірні до кінця!



  

Refrain
Sing His praises, Hallelujah!
By His blood redeemed are we,
In God’s Book our names are written,
Written for eternity.

Приспів
Всі співайте: Алілуя!
Бог нас спас і виправдав.
Наші імена на віки
В вічну пам’ять записав.
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