
  

1. There shall be showers of blessing:
This is the promise of love;
There shall be seasons refreshing,
Sent from the Saviour above.

Укр-92  Буде дощ благословення

1. Буде дощ благословення,
Обіцяний по любві,
Грішники знайдуть спасіння
В Христовій святій крові.



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Приспів
Благословення
Нині нам, Боже, зішли.
Тебе ми щиро всі просим:
Духом Святим нас сповни!



  

2. There shall be showers of blessing:
Precious, reviving again;
Over the hills and the valleys,
Sound of abundance of rain.

2. Буде дощ благословення,
Духа Святого з небес.
Зішле Господь нам хрещення,
Хмари надходять уже.



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Приспів
Благословення
Нині нам, Боже, зішли.
Тебе ми щиро всі просим:
Духом Святим нас сповни!



  

3. There shall be showers of blessing:
Send them upon us, O Lord;
Grant to us now a refreshing,
Come, and now honour Thy Word.

3. Буде дощ благословення,
Боже, скорійш нам зішли,
Дай нам нове відродження, ―
Дощ благодатний зішли.



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Приспів
Благословення
Нині нам, Боже, зішли.
Тебе ми щиро всі просим:
Духом Святим нас сповни!



  

4. There shall be showers of blessing:
O, that today they might fall,
Now, as to God we’re confessing,
Now, as on Jesus we call!

4. Буде дощ благословення,
Зішли нам, Боже, тепер.
Нині шукаєм прощення,
Почуй нас, просим Тебе!



  

Refrain
Showers of blessing,
Showers of blessing we need:
Mercy drops ’round us are falling,
But for the showers we plead.

Приспів
Благословення
Нині нам, Боже, зішли.
Тебе ми щиро всі просим:
Духом Святим нас сповни!
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