
  

1. What joy ’twill be, what joy ’twill be
For souls from sin set free!
When life on earth will all be past,
And we’ll be home at last!

Укр-31   О, радість, радість буде

1. О, радість, радість буде там
Спасенним всім серцям,
Коли земний залишим край
І прийдем в Божий рай;



  

The tree of life will ever bear,
The Lord of life for us will care;
He’s gone our mansions to prepare—
His glory we will share.

Росте там дерево життя,
І там побачим ми Христа.
В проміннях слави не земних
Він прийме там Своїх.



  

Refrain
What joy there’ll be up there,
Be up there, be up there!
What joy there’ll be up there
For His redeemed to share!

Приспів
О, що за радість там,
Радість там, радість там!
О, що за радість там,
Спасенним буде нам.



  

Saints gathered in a countless throng,
With heart and voice will raise their songs;
With them we will the sound prolong
When He will call us home.

У сяйві сонм святих стоїть,
Від них хвала Христу звучить.
І ми співати будем там,
Коли покличе Сам!



  

2. God’s Word does say there’s just one way
That leads through heaven’s date;
If you don’t chose the only way,
You’ll face an awful fate!

2. Шляхом вузьким нам треба йти,
Щоб в небеса прийти;
Коли ж по ньому не підем,
В край вічних мук прийдем.



  

If you choose Christ, the only way,
Though tears may often mar your day,
With saints in glory you will sing
Praise to our God and King.

Коли ж зійдем на шлях вузький,
Переживемо час тяжкий,
Та, в небесах перед Христом,
Ввійдемо в рідний дім.



  

Refrain
What joy there’ll be up there,
Be up there, be up there!
What joy there’ll be up there
For His redeemed to share!

Приспів
О, що за радість там,
Радість там, радість там!
О, що за радість там,
Спасенним буде нам.



  

Saints gathered in a countless throng,
With heart and voice will raise their songs;
With them we will the sound prolong
When He will call us home.

У сяйві сонм святих стоїть,
Від них хвала Христу звучить.
І ми співати будем там,
Коли покличе Сам!



  

3. Christ conquered death and banished fear;
To heav’n He’s led the way;
His reappearance can be near—
’Twill be a glorious day!

3. Христос воскрес і щезнув жах,
І, ось, в величний час
В чудових, світлих небесах
Він виглядає нас.



  

In realms of everlasting joy
There will be nothing to annoy;
Though here we still must burdens bear,
What joy we’ll have up there.

Повірте, стомлені, сумні,
Є вічні радості краї,
Хоч тяжко, журно в світі нам,
Зате спасіння там.



  

Refrain
What joy there’ll be up there,
Be up there, be up there!
What joy there’ll be up there
For His redeemed to share!

Приспів
О, що за радість там,
Радість там, радість там!
О, що за радість там,
Спасенним буде нам.



  

Saints gathered in a countless throng,
With heart and voice will raise their songs;
With them we will the sound prolong
When He will call us home.

У сяйві сонм святих стоїть,
Від них хвала Христу звучить.
І ми співати будем там,
Коли покличе Сам!
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