
  

1. I love to tell the story
Of unseen things above,
Of Jesus and His glory,
Of Jesus and His love.

Укр-1   Люблю розповідати

1. Люблю розповідати
Про ту пречисту кров,
Про Спаса й Його славу,
І про Його любов.



  

I love to tell the story
Because I know ’tis true,
It satisfies my longings
As nothing else can do.

Люблю розповідати,
Бо знаю правда це;
Вона є найдороща
Для мене, понад все.



  

Refrain
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory,
To tell the old, old story
Of Jesus and His love.

Приспів
Люблю розповідати,
І буду повторяти,
Про Спаса всім казати,
І про Його любов.



  

2. I love to tell the story,
More wonderful it seems
Than all the golden fancies
Of all our golden dreams.

2. Люблю розповідати
Про дивні чудеса,
І про життя прекрасне,
Про всі Його діла.



  

I love to tell the story,
It did so much for me;
And that is just the reason
I tell it now to thee.

Люблю розповідати
Про те, що Він зробив
Для мене, і тому я
Розповідаю всім.



  

Refrain
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory,
To tell the old, old story
Of Jesus and His love.

Приспів
Люблю розповідати,
І буду повторяти,
Про Спаса всім казати,
І про Його любов.



  

3. I love to tell the story,
’Tis pleasant to repeat
What seems, each time I tell it,
More wonderfully sweet.

3. Люблю розповідати
І повторяти все,
Чим більше розповідаю,
Воно солодше є.



  

I love to tell the story,
For some have never heard
The message of salvation
From God’s own holy Word.

Люблю розповідати
Тим, що не чули ще
Про добру вість спасіння,
Котру Бог всім дає.



  

Refrain
I love to tell the story,
’Twill be my theme in glory,
To tell the old, old story
Of Jesus and His love.

Приспів
Люблю розповідати,
І буду повторяти,
Про Спаса всім казати,
І про Його любов.
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