
  

1. On a hill far away
stood an old rugged cross,

The emblem of suffering and shame.
And I love that old cross,

where the dearest and best
For a world of lost sinners was slain.

Укр-80   На Голгофській горі

1. На Голгофській горі бачу там хрест старий,
Він є символ мучення й наруг,
Але люблю цей хрест, він мені дорогий:
На нім Спас за весь світ постраждав.



  

Refrain
So I’ll cherish the old rugged cross,
Till my trophies at last I lay down;
I will cling to the old rugged cross,
And exchange it some day for a crown.

Приспів
І любити той хрест буду все,
Аж життю мому прийде кінець.
Приєднавсь я до нього на все,
В славний день заміню за вінець.



  

2. Oh, that old rugged cross,
so despised by the world,

Has a wondrous attraction for me;
For the dear Lamb of God left His glory above
To bear it to dark Calvary.

2. Той старий, шорсткий хрест, що світ так
понизив,

Він всіх вірних збира і мене,
Бо Христос у цей світ прийшов, щоб хрест

тяжкий
За гріхи нести всіх і мої.



  

Refrain
So I’ll cherish the old rugged cross,
Till my trophies at last I lay down;
I will cling to the old rugged cross,
And exchange it some day for a crown.

Приспів
І любити той хрест буду все,
Аж життю мому прийде кінець.
Приєднавсь я до нього на все,
В славний день заміню за вінець.



  

3. In that old rugged cross,
stained with blood so divine,

A wondrous beauty I see,
For ’twas on that old cross

Jesus suffered and died,
To pardon and sanctify me.

3. На хресті тім старім, кров Христа видно там,
Споминаю все я час гіркий,
Як за мене текла кров Ісуса свята,
Щоб обмити мене із гріхів.



  

Refrain
So I’ll cherish the old rugged cross,
Till my trophies at last I lay down;
I will cling to the old rugged cross,
And exchange it some day for a crown.

Приспів
І любити той хрест буду все,
Аж життю мому прийде кінець.
Приєднавсь я до нього на все,
В славний день заміню за вінець.



  

4. To the old rugged cross I will ever be true,
It’s shame and reproach gladly bear;
Then He’ll call me some day

to my home far away,
Where His glory forever I’ll share.

4. Споглядати буду на старий хрест шорсткий,
Буду нести я стид і ганьбу.
І Спаситель мене в дім Свій вічний візьме,
І навіки там з Ним я буду.



  

Refrain
So I’ll cherish the old rugged cross,
Till my trophies at last I lay down;
I will cling to the old rugged cross,
And exchange it some day for a crown.

Приспів
І любити той хрест буду все,
Аж життю мому прийде кінець.
Приєднавсь я до нього на все,
В славний день заміню за вінець.
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