
  

1. Shall we gather at the river,
Where bright angel feet have trod;
With its crystal tide forever
Flowing by the throne of God?

Укр-66   Чи зустрінемось з тобою

1. Чи зустрінемось з тобою
Де святі усі живуть,
Де спокійною рікою
Води чистії течуть?



  

Refrain
Yes, we’ll gather at the river,
The beautiful, the beautiful river;
Gather with the saints at the river
That flows by the throne of God.

Приспів
Так, зустрінемось з тобою
Де світла і прекрасна є ріка,
Й достойно там ми хвалою
Славити будем Христа.



  

2. On the margin of the river,
Washing up its silver spray,
We will walk and worship ever,
All the happy golden day.

2. Над прозорою рікою
Сонце вічне там сія,
Заспіваєм там з тобою
В проміністім світлі дня.



  

Refrain
Yes, we’ll gather at the river,
The beautiful, the beautiful river;
Gather with the saints at the river
That flows by the throne of God.

Приспів
Так, зустрінемось з тобою
Де світла і прекрасна є ріка,
Й достойно там ми хвалою
Славити будем Христа.



  

3. Ere we reach the shining river,
Lay we every burden down;
Grace our spirits will deliver,
And provide a robe and crown.

3. Поміж нами і рікою
Був смертельний темний рів,
Божий Син крови ціною
Шлях спасіння нам відкрив.



  

Refrain
Yes, we’ll gather at the river,
The beautiful, the beautiful river;
Gather with the saints at the river
That flows by the throne of God.

Приспів
Так, зустрінемось з тобою
Де світла і прекрасна є ріка,
Й достойно там ми хвалою
Славити будем Христа.



  

4. Soon we’ll reach the shining river,
Soon our pilgrimage will cease,
Soon our happy hearts will quiver
With the melody of peace.

4. Скоро будем над рікою,
Скоро шлях наш ми пройдем;
Скоро стрінемось з тобою,
У Творця ми рай знайдем.



  

Refrain
Yes, we’ll gather at the river,
The beautiful, the beautiful river;
Gather with the saints at the river
That flows by the throne of God.

Приспів
Так, зустрінемось з тобою
Де світла і прекрасна є ріка,
Й достойно там ми хвалою
Славити будем Христа.
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