
  

1. Standing on the promises of Christ my King,
Through eternal ages let His praises ring,
Glory in the highest I will shout and sing,
Standing on the promises of God.

Укр-38   Вірю я в обітниці Христа

1. Вірю я в обітниці Христа Царя,
Безупинно хай звучить Йому хвала.
Слава Богу в небі, вже зійшла зоря,
Вірю я в обітниці Христа.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Приспів
Вірю, вірю,
Вірю я в обітниці Христа, я вірю,
Вірю, вірю,
Я вірую в обітниці Христа.



  

2. Standing on the promises that cannot fail,
When the howling storms of doubt and

fear assail,
By the living Word of God I shall prevail,
Standing on the promises of God.

2. Вірю я в обітниці, Йому хвала,
Не боюсь я буйних бур гріха і зла.
Щоб зі мною милість Божа лиш була,
Вірю я в обітниці Христа.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Приспів
Вірю, вірю,
Вірю я в обітниці Христа, я вірю,
Вірю, вірю,
Я вірую в обітниці Христа.



  

3. Standing on the promises of Christ the Lord,
Bound to Him eternally by love’s strong cord,
Overcoming daily with the Spirit’s Sword,
Standing on the promises of God.

3. Вірю я в обітниці, живу з Христом,
Визнаю Його моїм усім єством;
По правиці хочу бути я з Христом,
Вірю я в обітниці Христа.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Приспів
Вірю, вірю,
Вірю я в обітниці Христа, я вірю,
Вірю, вірю,
Я вірую в обітниці Христа.



  

4. Standing on the promises I cannot fall,
List’ning every moment to the Spirit’s call,
Resting in my Saviour, as my all in all,
Standing on the promises of God.

4. Вірю я в обітниці, бо в них кріплюсь,
Благодаттю Божою завжди хвалюсь;
Що буде за радість, як я з Ним стрінусь,
Вірю я в обітниці Христа.



  

Refrain
Standing, standing,
Standing on the promises of God my Saviour.
Standing, standing,
I’m standing on the promises of God.

Приспів
Вірю, вірю,
Вірю я в обітниці Христа, я вірю,
Вірю, вірю,
Я вірую в обітниці Христа.
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