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ЗА ТЕБЕ Я ВМИРАВ (а)

Узяв хліб і сказав:"Приміть, споживайте" - 1 Кор.11:24.  

1. За те - бе  Я  вмирав        і  кров Сво-ю  пролив,Стражданням  на
2. Я  на   землі прожив В скорбо - тах та - журбі,   Щоб ти     у    не-
3. Коли   Я   у - ми-рав       у   му - ках на  хресті,    То  - бі   жит-тя  

4. О, друже до -ро-гий,    Христу   життя   віддай: Лиш Він Спа-си-
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хрес-ті,    те - бе  Я  від-купив.    Життя від -дав  то-бі,    а що  ти  дав Мені?
бі    жив, щоб щастя дать тобі.     Я  радість дав  то-бі,    а що ж ти дав Мені?
Я    дав,  тво - ї  грі-хи простив.Страждав за  те - бе  Я,     а дя-ка де   тво-я?

тель твій, Йо-му хва-лу скла-дай. На  землю Він прийшов.Пролив за  те - бе кров. 

1. За те - бе  Я  вмирав        і  кров Сво-ю  пролив,Стражданням  на хрес-

2. Я  на   землі прожив В скорбо - тах та - журбі,   Щоб ти     у    не - бі
3. Коли   Я   у - ми-рав       у   му - ках на  хресті,    То  - бі   жит-тя    Я  

4. О, друже до -ро-гий,    Христу   життя   віддай: Лиш Він Спа-си-тель

ЗА ТЕБЕ Я ВМИРАВ (б)

ті,       те - бе  Я  від-ку-пив.   Життя від -дав  то-бі,    (то  -  бі)   а що  ти  дав Мені?
жив, щоб щастя дать то-бі.      Я  радість дав  то-бі,    (то  -  бі)   а  що ж ти дав Мені?
дав,  тво - ї  грі-хи  простив.Страждав за  те - бе  Я,   страждав   а   дя - ка   де тво-я?

твій, Йо-му хва-лу скла-дай.  На  землю Він прийшов. прийшов Пролив за  те-бе кров. 


