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ГІРКО ПЛАКАВ ХРИСТОС14

1. Гірко пла-кав  Христос на скорбот-ній зем-лі,  сльози  чис - ті

2. Через що, наш Спа-си - те-лю,  Ти    у сльозах? Мо-же хра - ми

3. Я див-лю - ся в жур-бі   на лю - дей-на бра-тів:   во-ни   ги - нуть

4. Я мо - лю - ся    за  вас, Мною   куп-ле - ні  ви,    о, прийміть свя-

1.
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1.     ли-ли-ся з  о-чей;   Не    да -рем-но Він  пла-кав: Він ба - чив у злі

2.   Тво - ї   не блищать?Чи ж не Твій ві - ко - віч-ний престол в небесах?

3. в гріхах  на  зем-лі,     бо    за - бу-ли  про кров, що    за них  Я пролив,

4.    ту жертву Мо-ю!      Я     да - ю вам спа - сін - ня в проли-тій кро-ві,

1.  мар - но  ги - нучих бідних людей. З першого вірша без приспіва 

2.  Чи страждання   Те-бе  тя - го-тять?   2. Ні!        переходять на 2 вірш

3.   І       за - бу-ли про му -ки Мо - ї.       3.  О!         Я  плачу  за вас;  Я

4.  Я      від-дав за  вас ду -шу Мо - ю.     4.  О!

ллю Сво-ї сльозы і   кров;  Я приніс вам на землю небес-ну любов,

ви ж за     це    ро  -  зіп   -  не   -   те      Ме  -  не...

1. Горько плакал великий, могучий Христос


