
  

1. O boundless salvation, deep ocean of love!
O fullness of mercy, Christ brought from above,
The whole world redeeming, so rich and so free,
Now flowing for all men, (×3)
Come, roll over me!

Укр-76   О, світу спасіння

1. О, світу спасіння, любове свята!
За наші провини лилась кров Христа.
Весь світ відкупив Він, і дав спокій Свій.
Хай світ весь радіє, (×3)
В любові святій!



  

2. My sins they are many, their stains are so deep,
And bitter the tears of remorse that I weep;
But useless is weeping; thou great crimson sea,
Thy waters can cleanse me, (×3)
Come, roll over me!

2. Багато провин в мене й темний мій дух,
Та Божого слова торкнувся мій слух;
І серце скорилось, і сльози я ллю,
Господь мій Спаситель, (×3)
Спас душу мою.



  

3. My tempers are fitful, my passions are strong,
They bind my poor soul and they force

me to wrong;
Beneath thy blest billows deliverance I see,
O come, mighty ocean, (×3)
And roll over me!

3. Я хочу молитесь і вірить Йому,
Бо міць перемоги в Христі одному.
Він світлом небесним весь світ освітив,
Осанна, осанна, осанна, осанна,
Осанна Спасителю Господу сил!



  

4. The tide is now flowing, I’m touching the wave,
I hear the loud call of the Mighty, to save;
My faith’s growing bolder, delivered I’ll be;
I plunge ’neath the waters, (×3)
They roll over me.

4. Син Божий розп’ятий вмирав на хресті,
Розп’ятий для світу і я у Христі;
І світ вже для мене розп’ятий є з Ним;
Я з Ним умираю, (×3)
З Ісусом моїм.



  

5. And now, Hallelujah, the rest of my days!
Shall gladly be spent in promoting His praise,
Who opened His bosom to pour out this sea
Of boundless salvation, (×3)
For you and for me.

5. Немеркнучу славу, безсмертя вінець
Мені дасть у небі Всесильний Творець;
Зіллються там хори землі та небес,
Для вічної слави, (×3)
В Христі я воскрес!
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