
  

1. Come, let’s ascend Mount Calvary.
God’s Son, man’s Messiah,
there hangs on the tree;

Укр-22   Зійдім на Голгофу

1. Зійдім на Голгофу, друзі!
Спаситель у жертву віддав там життя.



  

God’s Word He proclaimed,
healed the sick and the lame,
The dead raised to life—
He Himself now is slain!
Come, before Him bow!

Месія лиш правди людей научав,
Недужих зціляв, за що так постраждав.
Перед Ним вклонімсь!



  

2. Come, let’s ascend Mount Calvary.
Behold, how He suffers
in cruel agony!

2. Зійдім на Голгофу, друзі!
Ісус там всі муки терпить до кінця.



  

The Water of Life
to the soul that believes,
When He cries out, “I thirst!”,
vinegar He receives!
Come, before Him bow!

Він прагне, ― а оцет Йому подають,
А з Його уст води живії течуть.
Перед Ним вклонімсь!



  

3. Come, let’s ascend Mount Calvary.
“Forgive them! They know not
what they do to Me!”

3. Зійдім на Голгофу, друзі!
Спаситель в любові благає Творця.



  

Let’s haste, you and I,
that our names may be there,
With those be included
when He raised up His prayer!
Come, before Him bow!

„Прости їм, не знають, що чинять Мені!”
Христова молитва знялась від землі.
Перед Ним вклонімсь!



  

4. Come, let’s ascend Mount Calvary.
His voice once again
up to heav’n raises He,

4. Зійдім на Голгофу, друзі!
Почуєм Ісуса слова до Отця:



  

“Oh, Father, why am
I forsaken by Thee?”
Oh, brother, that God
might receive you and me!
Come, before Him bow!

„О, Боже Мій! нащо Мене залишив?”
О, любі друзі, то за вас Він терпів!
Перед Ним вклонімсь!



  

5. Come, let’s ascend Mount Calvary.
These words of our Lord
will be heard by you and me:

5. Зійдім на Голгофу, друзі!
Невже ж не зворушаться наші серця?



  

“’Tis finished! My Spirit
commit I to Thee…”
He died that from sin
we might ever be free!
Come, before Him bow!

„Звершилось! Я Дух Мій Тобі віддаю.”
За нас Він пожертвував душу Свою.
Перед Ним вклонімсь!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10

