
  

1. How swiftly all our days go by
And vanish without trace;
As soon as one day runs its course,
Another takes its place.

Укр-69   Як скоро дні біжать

1. Як скоро дні біжать вперед,
Так тихо по черзі…
Ось, скоро наш Господь прийде
Забрати нас домів!



  

Refrain
Hour by hour, yes, day by day,
All our sorrows ebb away;
Soon the final hour will near
And our Saviour will appear.

Приспів
Час за часом, день за днем,
Скоро ми домів підем;
Ось, мине послідний час,
І прийде Спаситель наш!



  

2. To all who knew and trusted Christ,
Abiding in His love,
Christ promised vict’ry o’er the grave
And blessed peace above.

2. Хто вірив, і надіявся,
І пробував в Христі,
Того візьме Він в вічний дім,
Де будуть всі святі.



  

Refrain
Hour by hour, yes, day by day,
All our sorrows ebb away;
Soon the final hour will near
And our Saviour will appear.

Приспів
Час за часом, день за днем,
Скоро ми домів підем;
Ось, мине послідний час,
І прийде Спаситель наш!



  

3. When final hour of life will come
And I must leave this earth,
I’ll enter my eternal home
For which I’ve yearned since birth.

3. Коли прийде й для мене теж
Послідний час життя,
Тоді Господь візьме мене
У вічний дім Отця!



  

Refrain
Hour by hour, yes, day by day,
All our sorrows ebb away;
Soon the final hour will near
And our Saviour will appear.

Приспів
Час за часом, день за днем,
Скоро ми домів підем;
Ось, мине послідний час,
І прийде Спаситель наш!



  

4. I have no doubts, for I believe
That at the final call,
I will not fear nor be dismayed—
For Christ has made me whole.

4. Від серця вірю, що мене
Ісус візьме в той дім.
Коли той славний день прийде,
Я буду вічно з Ним!



  

Refrain
Hour by hour, yes, day by day,
All our sorrows ebb away;
Soon the final hour will near
And our Saviour will appear.

Приспів
Час за часом, день за днем,
Скоро ми домів підем;
Ось, мине послідний час,
І прийде Спаситель наш!
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