
  

1. Tidings of salvation bringing,
Through the death on Calvary,
For the souls of people caring
We will gladly follow Thee.

Укр-21   За Євангельську ми віру

1. За Євангельську ми віру,
За Христом підемо в слід,
Всі єдиною сім’єю,
Всі за Ним вперед, вперед!



  

Refrain
As one fam’ly undivided,
As Thy people of destiny,
With our hearts by Thee united,
Jesus, we will follow Thee.

Приспів
Сміло всі ми за Ісусом,
Мов одна сім’я, ходім,
Серцем щирим, одним духом,
Всі вперед, вперед за Ним!



  

2. Fiercely, on the battle rages;
Hope grows dim—the end seems nigh;
In the battle of the ages
Help us keep Thy banner high.

2. Боротьба іде кипуча
На землі по всіх місцях;
Стріли хоч гріха пекучі, ―
Наш прапор святий в руках.



  

Refrain
As one fam’ly undivided,
As Thy people of destiny,
With our hearts by Thee united,
Jesus, we will follow Thee.

Приспів
Сміло всі ми за Ісусом,
Мов одна сім’я, ходім,
Серцем щирим, одним духом,
Всі вперед, вперед за Ним!



  

3. In a world of cold indifference
Many from Thee turn aside;
Help us to reveal the difference,
Live for Thee, what e’er betide.

3. Світ байдуже споглядає
На розп’ятого Христа,
А Христос заповідає
Богу присвятить життя.



  

Refrain
As one fam’ly undivided,
As Thy people of destiny,
With our hearts by Thee united,
Jesus, we will follow Thee.

Приспів
Сміло всі ми за Ісусом,
Мов одна сім’я, ходім,
Серцем щирим, одним духом,
Всі вперед, вперед за Ним!



  

4. “Fortress Faith,” as Zion’s daughter,
Help us, Jesus, to protect;
Help us give our foes no quarter,
And all worldly lures reject.

4. Віру й святість ― скарб від Бога ―
Боронімо ревно всі;
Промине земна тривога, ―
Сам Христос прийде в красі.



  

Refrain
As one fam’ly undivided,
As Thy people of destiny,
With our hearts by Thee united,
Jesus, we will follow Thee.

Приспів
Сміло всі ми за Ісусом,
Мов одна сім’я, ходім,
Серцем щирим, одним духом,
Всі вперед, вперед за Ним!



  

5. Help us in our obligations
To be faithful to the end,
That the bound’ries of Thy Kingdom
By Thy pow’r we may extend.

5. Правду сіймо, свято жиймо,
Людям світло понесім,
Першу ми любов загріймо,
В праці щирість покажім!



  

Refrain
As one fam’ly undivided,
As Thy people of destiny,
With our hearts by Thee united,
Jesus, we will follow Thee.

Приспів
Сміло всі ми за Ісусом,
Мов одна сім’я, ходім,
Серцем щирим, одним духом,
Всі вперед, вперед за Ним!
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