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Анотація 
 

У даній книзі розповідається про віру народу, 
давню, чесну і міцну. Про те, що потрібно вірити 
Господу і йти впевнено вперед, дивитись у 
майбутнє з любов'ю і вірити в свій успіх. 
Зберігайте православну віру на своїй землі. І 
будьте людьми, у яких Бог є! 
 

Посилання на мій  сайт: stihi-i-muzyka-dlya-dushi.com.ua 
 

З повагою, Олена Малік! 
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Ти Єдиний переможець 
 

Ти Єдиний переможець 
І Спаситель благих сил. 
Будь же з нами Милосердний 
Землю нашу захисти. 
 
Щоб біда уся затихла 
І омилася пастка. 
Щоби віра засіяла і очистилась 
Земля. 
 
Захисти, пробач, помилуй 
Нас причастям душі. 
І щоб серце засіяло дивним світлом 
краси. 
Хай буде так! 
Слава богу за Все! 
 

 2018 
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Народе, підіймайся! 
 

Народ, який бідував у неволі, 
Де віру віднімали тихцем, 
Зумів піднятися 
Тільки з Божою Волею 
За правду, милосердя Христа. 
 
Не бійтесь жити, 
Працею об'єднайтесь. 
І милосердя збережите скрізь. 
За Батьківщину 
І за сім'ю 
Боріться. 
І пам'ятаєте — 
З вірою Ви, 
Бог — скрізь! 
 

2018 
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Господи Всевишній, захисти 
 

Зібралися люди всієї Землі, 
І вирішили попросить у Бога: 
«Господи Всевишній, захисти, 
Допоможи піти Твоєю дорогою. 
Змилуйся, очисти від гріхів, 
І обмий нас чашею свідомості. 
 
Так, щоб більше не було гріхів, 
Щоб була любов її творення, 
Аби брат за брата постояв, 
Батьківщина в нас одна єдина. 
 
Щоб ми цінували кожен раз, 
Що живем  разом в Україні. 
Усі об'єднуйтеся для добра, 
І вірою від нечесті спасайтесь. 
І почує Бог  кожного з Вас, 
Всі об'єднуйтеся і рятуйтесь! 
 

 
2018 

  



8 
 

Матір Божа, захисти 
 

Матір Божа, захисти, 
Всіх нас православних. 
І дорогу нам відкрий, 
До світу, віри, правди. 
 
Захисти, спаси, прости, 
У  шляху до Бога. 
І з любов'ю нас прости, — 
Ти ж Матір Бога! 
 

 
2019 
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Нехай буде порядок Бога 
 

Нехай буде порядок Бога, 
Що Бог за своє дає. 
Нехай Богу служать держави, 
Весь світ, у добрі з Богом живе. 
 
Нехай просвітляється розум, 
Нехай ущухає злість. 
Нехай буде мирно 
У державах, 
А також мир в моїй сім’ї! 
 
Нехай буде так! 
Нехай буде так! 
Нехай буде так! 
 

2018 
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Перемога 
 

Перемога  нам дана від Бога, 
Перемога — це наше життя. 
Перемогою,  що дана народу, 
Зумійте, люди, дорожити все життя! 
 
Перемога – це є наша віра, 
Віра на благо і на  добро. 
Так буде нехай завжди перемога, 
З надією сміливо, і вперед! 
 

 
2018 
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Підійметься Чорне море 
 

Підійметься Чорне море, 
Прокинеться, прокинеться народ. 
І лиш тільки с Божою Волею, 
Розтане, розтане весь лід. 
 
І те, що нам душу губило, 
Омиється вірою в Христа. 
Розтанули, стихли  образи, 
Настала любов, доброта. 

 
2019 
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Не бійтеся, християни! 
 

Не бійтеся, християни, 
А повірте. 
І викиньте із серця метушню. 
Упевнено й сміливо, 
Богу вірте. 
І захищайте віру і сім'ю. 
 
 

2019 
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Вірте Богу 
 

Таке блакитне небо, 
І так прекрасна вся Земля. 
Почніть люди вірить Богові, 
І станете цінувати себе. 
 
Почніть, люди, вірити Богу, 
І  спокій буде у душі. 
Почніть, люди, вірити Богу, 
Господь-Спаситель наш Благий! 
 
Почніть, люди, вірити Богу, 
І стане життя ваше миле. 
Почніть, люди, вірити Богу, 
Без віри людям жить не можна! 
 
 

2018 
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Живе джерело життя 
 

Жива віра - 
Як живий народ. 
Жива віра - 
Як життя джерело 
Жива віра - 
Світ, любов несе. 
Жива віра - 
Вищий сенс життя. 

 
2019 
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Благословенний народ 
 

Народ, який славить Бога, 
Народ, в чиєму серці живе Бог. 
Народ – який душею любить Бога, 
Благословенний цей народ. 

 
2018 р. 
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Об'єднуйтеся 
 

Об'єднуйтеся та рятуйтеся, 
Нехай омине Вас біда. 
З любов'ю до Бога прямуйте, 
Бо віра в серці є одна. 
 
Об'єднуйтеся та рятуйтеся, 
Любов'ю, справою і добром. 
Об'єднуйтеся, очищайтеся, 
Хай буде Бог в ділі  благом. 
 

2018 
  



17 
 

На зло ворогам своїм повірю 
 

На зло ворогам своїм повірю, 
Впускаю в душу доброту. 
І метушні закрию двері, 
Тепер з любов'ю тут живу. 
 
 

2018 
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Сили є, поборемося! 
 

Сили є, поборемося 
І віру збережемо. 
Сили є, поборемося, 
І Землю захистимо. 
 
Сили є, поборемося 
Молитвою Христа. 
Наша віра права, 
Переможе завжди! 

 
2018 
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Ми православні 
 

Ми — православні, 
Ми — за добро. 
Вірте і об'єднуйтеся, 
Вірте з любов'ю в силу, в добро. 
І Христом-Богом 
Рятуйтеся! 

 
2018 
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У тиші хай віра воскресне 
 

У тиші хай віра воскресне, 
Добротою насититься Русь. 
І вся правда у світі воскресне, 
Адже ти — православна Русь. 
 

 
2019 рік 
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Жива віра 
 

Жива віра, 
Нехай прокинеться. 
Адже Господь — благий 
І  єдиний. 
Жива віра, віра в Бога, 
Бо Господь Бог — джерело сил. 
Жива віра 
У порятунок. 
З любов'ю істинною, з добром. 
Жива віра -  до зцілення, 
Нехай вона заходить в будинок! 
 

 
2019 рік 
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Вставай, моя Батьківщино! 
 

Вставай, Батьківщино, 
Сміливо вставай! 
Досить, жити на колінах. 
Вставай, піднімайся і сміливо йди, 
З Тобою, Всевишній Всесильний! 
 
Вставай, Батьківщино, 
Ти не одна! 
Всім серцем звільняється від злоби. 
Вставай, Україно, 
І сміливо — вперед. 
За правду, за волю, за Бога! 
 
 

2018 р. 
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Наші корені пожвавилися 
 

Наші корені пожвавилися, 
Життя дерево розквітло. 
Господь зі мною в добрій справі, 
У серце тихо і легко. 

 
2018 р. 
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Наша віра — справжня 
 

Наша віра - справжня, 
Вірити й любити. 
Наша справа — правда, 
Господа славити. 
 
Наша віра — справжня, 
Перемагає зло. 
Наша справа — правда, 
Мир, любов, добро. 
 

 
2018 р. 
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Свято православ'я 
 

Свято православ'я, 
Де чесний народ, 
Збираючись разом, 
Хвалу Богу шле! 
 
Свято православ'я, 
Співає душа. 
Наша віра — правда, 
Захистить завжди! 
 

 
Липень 2018 р. 
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Піднімайся, дух свободи 
 

Піднімайся, дух свободи, 
Піднімайся. 
Піднімайся і впевнено живи. 
А на те, що тебе ділять, 
Уповай же, вір і біди всі 
Закінчаться 
Твої. 
 
Вір,  успішна і єдина Батьківщино, 
Вір, що біди всі закінчаться твої. 
Просто будь православною і єдиною. 
На землі твоїй прийде спокій і мир. 

 
2018 р. 
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Народ православний! 
 

Народ, православний, 
Народ, православний, 
Народ православний, 
Сміливо, вставай! 
 
Народ православний, 
Народ, православний, 
За віру, за правду свій Дух піднімай. 
 
Народ православний, 
Народ православний, 
Спокійно, сміливо, 
Ти з вірою йди. 
 
Народ православний, 
Народ православний, 
Молися та віруй і Бога хвали! 
 

 
Квітень 2019 р. 
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Повірте в Бога! 
 

Повірте в Бога, християни, 
Не відповідайте метушні. 
Господь скрізь  і завжди і з вами. 
Він допоможе вам завжди! 
 
Повірте Богові, Християни 
І захищайте храм в душі. 
Святій ви Церкві допомагайте 
І Бог допоможе вам в душі. 
 
Так, шлях благий у нашій вірі 
Так нехай же стихне метушня. 
А ви в душі, тихенько 
"Вірю, Вірю, — 
І буде Воля Господа"! 

 
2018 р. 
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Воля! 
 

Воля - це  є любов від Бога, 
Воля - від жалості і брехні. 
Воля - це  є любов від Бога, 
Воля - блага чаша доброти. 
 
Воля - це  є любов від Бога, 
Воля - від жалості і брехні. 
Воля - це  є любов від Бога, 
Воля - блага чаша доброти. 
 

 
Серпень 2018 р. 



30 
 

І стала в серці віра в Бога 
 

І стала в серці віра в Бога, 
І стихла злість та  метушня. 
Прийшла любов і віра в Бога, 
Відкрилась в серці доброта. 
 
І голоси в душі притихли, 
І стала міцною душа 
Всі причащайтеся, кайтеся, вірте, 
Бог захищає всіх від зла. 

 
2019 р. 
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Ми на Землі 
 

Ми на Землі, 
Щоб бути щасливими. 
Щоб вчитися серцем жити 
Знайти любов, стати щасливими, 
Зуміти, любов в душі, зберегти. 
 

 
2018 р. 
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Свята Церква 
 

Свята Церква, немов мати, 
Як земля з Батьківщиною. 
І на Тебе усі сподіваються 
З любов'ю з вірою 
У цілому. 
 
Свята Церква, 
У ній — народ. 
Як плід в утробі материнській. 
У святій же Церкві 
Світ живе. 
Надія в Господа — єдина. 
 
Свята Церква, 
Бог з Тобою! 
Рятуєш усіх людей  прохання. 
Свята Церква, 
Світ з душею. 
Молися за нас 
З добром у Бога! 

 
2019 рік. 
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Щоб Церкви наші стояли 
 

Щоб Церкви наші стояли, 
Щоб в радість було нам життя, 
Починайте прощати, відпускаючи, 
Відкривайте любові серця. 
 

 
 2018 р.  
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Хрести 
 

Чотири хрести в Україні стоять, 
Світ і країну рятують. 
І миро з хрестів допомагає усім нам, 
Бо Бог усіх нас оберігає. 
 
Повір же, країно, диву цьому 
Почуй  вже душею ти Бога. 
Об'єднуватись люди, усі по одному, 
Щоб бути під заступництвом Бога. 
 

 
2018 р. 
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З добрим ранком! 
 

З добрим ранком, 
З добрим ранком, 
З добрим ранком,  країно рідна. 
З добрим ранком, 
Улюблене місто, 
"З добрим ранком" - з добром скажу я. 
 
Нехай прокидається 
Радість, турбота. 
Тихий мій розум 
І легкість душі. 
З добрим ранком, 
Всесвіт і сонце. 
"Добре усе!" - скажу я собі. 
 
Хай буде так! 
Хай буде так! 
Хай буде так! 
 

2018 р. 
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Повернути своє 
 

Повернути своє 
У тих, хто забирав. 
Повернути своє 
Повірити, зберегти. 
 
Повернути своє 
У тих, хто забирав. 
Упевнено з любов'ю з вірою жити. 

 
Травень   2019 р. 
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Православ'я 
 

Православ'я, святе Православ'я, 
Будь у серці з вірою у мене. 
Православ'я, святе Православ'я, 
Збережи і захищай завжди. 
 
 

Квітень 2019 р. 
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Православ'я восторжествує 
 

Православ'я нехай торжествує 
Там де віра, там Господь живе. 
Православ'я нехай торжествує, 
І нехай в кожному серці Бог живе. 
 
 

 
Квітень 2019 р. 
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Православ'я святе, процвітай! 
 

Православ'я Святе, процвітай 
Православ'я Святе, піднімайся! 
У серці місце ти для Бога відкривай 
І любов'ю, вірою рятуйся. 
 
 

 
Березень 2019 р. 
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Де люди — там Господь 
 

Де люди — там Господь, 
Там розум, милосердя. 
Де віра - там любов, 
Надія і порятунок... 
 

 
2018  р.  
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Православ'я Святе, підіймайся 
 

Православ'я святе, підіймайся 
Ти не бійся труднощів в праці. 
Ти молитвою і вірою, рятуйся 
Дух Святий живе в тобі. 
 

 
Березень 2019 р. 
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Перемога по вірі у Бога 
 

Рухнуло пекло 
По вірі у Бога. 
Рухнуло пекло 
І світ воскрес! 
І воскресла у народу 
Віра, що Господь воскрес! 
Розірвалися ланцюги,  
Де таїлася метушня. 
Розірвалася павутина, 
Засяяла вся душа. 
І земля вся вклонилася 
Чистим серцем до Бога. 
І перемога оселилася 
До Пришестя Христа! 

 
 2018 р. 
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Збери нас, Господь, збери 
 

 
Збери нас, Господь, збери, 
Щоб ми знову одним цілим стали. 
Нашу віру в душу зміцни, 
Щоб сім'ї і землю рятували. 
 
Збери усіх, Всевишній Творець, 
Щоб знов  засяяли душі. 
Збери нас, збери нас, Господь, 
Збережи нас своєю Божою Волею. 
 
Милосердя в серце даси 
І очисти Христовою кров'ю. 
Немов сіль на землі, збери, 
Допоможи зберігати Твою Волю. 
 
 

Травень 2019 р. 
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Захищайте, люди, Церкву 
 

Захищайте, люди, Церкву, 
Щоб знову віра розцвіла. 
Захищайте, люди, Церкву, 
Щоб очистилася душа. 
 
Захищайте, люди, Церкву 
Та збирайте увесь народ. 
Ті, хто чесно Богові вірить, 
Нехай хоробрість в них оспіває. 
 

 
Травень 2019 р. 
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Природа на рідній землі 
 

Ось весна кінця добігає, 
Різко зелень розквітає. 
Навкруги зеленіє, 
І прийшло тепло. 
 
Небо стало соковито-синім, 
Сонце б'є жовтим променем. 
Ну, а люди, що проходять, 
Озерніться навкруги. 
 
Як цвітуть квіти, дерева, 
І як зоряна земля. 
І як сонце ясно світить, 
І як пахне зелень уся. 
 
Доторкніться дерева 
І понюхайте квіти. 
Одесити, подивіться, 
Де живете в світі  ви?! 
 
Ви живете в Україні 
Де природа - дар любові. 
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Так давайте, люди, разом 
Зберігати, любити ваш будинок. 
Щоб все, що ми маємо, 
Стало нам подвійним теплом. 
 
Зберігайте ж ваше місто 
І природу, будинок і життя. 
Зберігайте вашу землю 
Щоб вірити і любити. 
 
 

Травень 2019 р. 
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Свята Церква 
 

Свята Церква, 
Що дає свободу для народу. 
Свята Церква, 
Що дає схорон душі від зла. 
 
Свята Церква, 
Вірно служить Богу, 
Нехай Господь береже тебе, 
 
Святу Церкву, 
З вірою відвідуйте, 
І кайтеся справедливо ви в серцях. 
 
Святій ви Церкви серцем допомагайте, 
Нехай буде з Вами Бог, 
У справах і на устах. 

 
Май 2019 г. 
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Причащайтесь частіше, 
християни 

 
Причащайтеся частіше, християни, 
Не носіть в серці зло. 
Кайтеся, вірте, всіх прощайте, 
І прийміть добро. 
 
Причащайтеся, службу стійте, 
І покайтеся — 
                        Бог простить. 
Книги для душі читайте, 
Просто вірте, Бог Велик! 

 
Май 2019 г. 



49 
 

Богомилостивий Царю 
 

Богомилостивий Царю, 
Захисти, спаси мене. 
Богомилостивий Царю, 
Сховай душу від ловця. 
 
Богомилостивий Царю, 
Ти смиренність мені даруй. 
Богомилостивий Царю, 
Успіх на благому шляху. 

 
Май 2019 г. 
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Живіть, люди, дружно 
 

Живіть, люди дружно, 
Серцем любіть життя. 
Допомогу однин одному зберігайте. 
І землю, на якій народилися і виросли, 
Ви з гордістю, з любов'ю захищайте. 

 
Май 2019 г. 
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Своя земля 
 
Свій землі шматочок, на якій народився, 
Там де з радістю зробив ти перший крок. 
Де ти ще дитиною бігав та носився, 
Падав — рятували із землею Бог. 
 
За сім'ю, за любов, 
Вставайте, боріться. 
За землі шматочок, що Господь віддав. 
Збирайтеся все разом, 
Сміливо йдіть! 
Збирайтеся, моліться, Всевишній за вас! 
 
Збирайтеся за правду, за слово, за волю, 
Збирайтеся за віру і землю свою. 
Збирайся, народ, і вір Божій Волі, 
Збирайся і віруй Ісусу Христу! 

 
 

Май 2019 г. 
 


