
  

1. Jesus, keep me near the cross,
There a precious fountain,
Free to all, a healing stream,
Flows from Calvary’s mountain.

Укр-3   Спасе мій, тримай мене

1. Спасе мій, тримай мене
При хресті спасіння,
Там пречиста кров текла
Для мого сцілення.



  

Refrain
In the cross, in the cross,
Be my glory ever,
’Til my raptured soul shall find
Rest beyond the river.

Приспів
При хресті, при хресті,
Я знайшов спасіння.
При хресті маю спокій
Й вічне вдоволення.



  

2. Near the cross, a trembling soul,
Love and mercy found me;
There the bright and Morning Star
Shed its beams around me.

2. При хресті душа моя
Дивний мир дістала;
Там, ясна рання зоря
Мене осіяла.



  

Refrain
In the cross, in the cross,
Be my glory ever,
’Til my raptured soul shall find
Rest beyond the river.

Приспів
При хресті, при хресті,
Я знайшов спасіння.
При хресті маю спокій
Й вічне вдоволення.



  

3. Near the cross! O Lamb of God,
Bring its scenes before me;
Help me walk from day to day,
With its shadows o’er me.

3. При хресті, о, Боже мій,
Покажи увіччю;
Поміч дай, щоб я служив
Тобі днем і ніччю.



  

Refrain
In the cross, in the cross,
Be my glory ever,
’Til my raptured soul shall find
Rest beyond the river.

Приспів
При хресті, при хресті,
Я знайшов спасіння.
При хресті маю спокій
Й вічне вдоволення.



  

4. Near the cross I’ll watch and wait,
Hoping, trusting ever,
’Til I reach the golden strand
Just beyond the river.

4. При хресті, стою і жду.
Надіюсь і вірю,
Що Господь візьме мене
В небесну оселю.



  

Refrain
In the cross, in the cross,
Be my glory ever,
’Til my raptured soul shall find
Rest beyond the river.

Приспів
При хресті, при хресті,
Я знайшов спасіння.
При хресті маю спокій
Й вічне вдоволення.
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