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І СОНЦЕ І ДОЩ БОГ ДАЄ

1.    І   сон-це    і   дощ Бог   да - є,     квіт - ки покри - ва - є   ро - са, 

2. Він лу - ки вкраша  -  є    що-рік      мов  ки-лимом  сте-ле по - ля,  

3. За   всі  Тво - ї   лас - ки й да-ри      прийми Ти по - дя - ку від нас,  

На жнива

скрізь вид-на  є  Бо-жа лю-бов,     скрізь  див-на  при-роди кра - са.

  Бог   все по-си-ла - є  для нас,    й пло - ди   нам  да-ру-є   зем - ля.

   дай  вір-ни-ми бу-ти То - бі,         щоб  сла - ви - ли Те-бе всяк час.

Приспів:

Віч       -      на й не-змі        -       на   є  Бо       -      жа  лю-бов,

Вічна любов,          дивна любов,         дивна любов,          Божа любов 

Все              по-си-ла    -       -    є для нас            знов і знов.

Вічна любов,        Божа любов,          все нам дає          Бо-жа лю-бов.


