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НА ЗЕМЛІ НЕ ВСЕ НАМ ВИДНО

1. На   зем - лі не   все нам видно,   а - ле гляньмо в не-бе-са:   перед
2. Пташки знають сво - ю   по-ру, нап-ря-мок, ку  -  ди летіть.Квіточ-

3. Бог  да  -  є все,  що пот-ріб-но  нам для  ті - ла       і   ду-ші,  Його

Тебе, Господи, славити будуть усі Твої творива - Пс. 144:10.
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на - шими о - чи - ма  відкрива-єть-ся кра-са.  Зір-ки,   місяць, яс - не 

ки, й дере-ва  знають, ко - ли їм за - зе-ле-ніть.Все тво - ріння сла - вить  

о  -  чі всюди  бачать, що  ми твори-мо в тиші. Час прийде,Господь спи-

сонце, що Господь їх  сот-во-рив,  ви-повня-ють Божу во-лю,  я - ку
Бо-га  так, як  Він  ко -му зве-лів. Друже, що ти  для І - су-са   добро-

та - є   кожно - го, хто що зробив,    і   розплатиться по правді, як хто

  Він   їм  до-ру-чив.

   го в житті зробив?

в Ньо-го  за-ро-бив.

Бог нам дав                   безсмертну ду    -    шу,

                   Бог нам дав                        вічну душу,

Приспів:
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жит-тя віч       -    не      о - біцяв.

                 жит-тя вічне               о-біцяв.
Він простив нам всі провини,

Бо-жий   Син   за   це  страж-дав.  О,  ска-жи,  мій   ми-лий  дру-же,

що    Йо  -  му    за    це     ти     дав.


