
  

1. I know not why God’s wond’rous grace
To me He hath made known;
Nor why, unworthy, Christ in love
Redeemed me for His own.

Укр-48   Не знаю, чому Бог мені

1. Не знаю, чому Бог мені
Відкрив Свою любов,
Або чому Спаситель мій
Пролив за мене кров.



  

Refrain
But “I know whom I have believed,
And am persuaded that He is able
To keep that which I’ve committed,
Unto Him against that day.”

Приспів
Але знаю, в Кого я вірю,
Ніщо мене з Христом не розлучить;
Він мені насліддя вручить
В день, коли Він знов прийде.



  

2. I know not how this saving faith
To me He did impart,
Nor how believing in His Word
Wrought peace within my heart.

2. Не знаю, як Бог дав мені
Спасіння дар прийнять,
І сила Його Слова як
Дає нам благодать.



  

Refrain
But “I know whom I have believed,
And am persuaded that He is able
To keep that which I’ve committed,
Unto Him against that day.”

Приспів
Але знаю, в Кого я вірю,
Ніщо мене з Христом не розлучить;
Він мені насліддя вручить
В день, коли Він знов прийде.



  

3. I know not how the Spirit moves,
Convincing men of sin,
Revealing Jesus through the Word,
Creating faith in Him.

3. Не знаю я, як Дух Святий
Хоронить в вірі нас,
І відкриває нам Христа
В Божественних словах.



  

Refrain
But “I know whom I have believed,
And am persuaded that He is able
To keep that which I’ve committed,
Unto Him against that day.”

Приспів
Але знаю, в Кого я вірю,
Ніщо мене з Христом не розлучить;
Він мені насліддя вручить
В день, коли Він знов прийде.



  

4. I know not when my Lord may come,
At night or noonday fair,
Nor if I’ll walk the vale with Him,
Or meet Him in the air.

4. Не знаю я часу, ні дня,
Коли Господь прийде ―
Чи через смерть, чи Сам мене
В той день Він забере.



  

Refrain
But “I know whom I have believed,
And am persuaded that He is able
To keep that which I’ve committed,
Unto Him against that day.”

Приспів
Але знаю, в Кого я вірю,
Ніщо мене з Христом не розлучить;
Він мені насліддя вручить
В день, коли Він знов прийде.
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