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Анотація 

 

 Україна  була, є і буде  православною  

великою країною. Любіть її, яка вона є, бо це наше 

коріння. Любіть цю мелодійну, співучу мову, свою 

родину. Поважайте Бога та поміч людей. Слава  

Господу Богу за все! 

 
 

 

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

 

З повагою, Олена Малік! 
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Щира, ввічлива країна 
 

Щира, ввічлива, єдина 

Є на світі,  є країна. 

В неї у серці віра є, 

Православна вона є. 

Нездоланна, безобманна,  

Сильна віра православна. 

В серці в нас вона живе, 

Бо Господь долає все! 

 

Квітень, 2018 
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Батьківщина – Ти єдина 
 

Батьківщина – Ти єдина, 

З Богом підіймайся! 

І за віру і родину, 

Серцем не вагайся, 

Не вагайся, підіймайся, 

Серцем Ти з народом. 

І за волю, і за долю 

Звертайся до Бога! 

Підіймайся, будь собою, 

Та живи з любов’ю. 

І за все, що в серці маєш, 

Дякувати Богу! 
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Прокидайся, країно! 
 

 

2018  

Прокидайся, країно, 

Наче з тяжкого сну. 

Та від злоби, що в серці, звільняйся, 

Прокидайся, країно, 

Зараз Ти – не одна: 

З тобою Бог, а Ти вірою спасайся. 

Будь Єдиною завжди, 

Але вільною в житті.  

Ти з повагою до себе звертайся. 

Відчиняй серце знов, 

Зберігай в ньому любов, 

Та до Бога Ти щиро звертайся. 

Захищай свій народ, 

Віру, що з рода в рід. 

Ти з повагою почувайся. 

Прокидайся, живи 

Та з любов’ю твори. 

Зберігай рід, любов’ю спасайся. 
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Вставай, Батьківщино! 
 

Вставай, Батьківщино, 

Вставай вже з колін. 

Вставай, Батьківщино,  

І з Богом живи! 

Велика, єдина, 

Неначе родина, 

Ти з мудрістю в серці 

Чинно іди! 

 

Квітень, 2018 
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Вставай, мій народе! 
 

Вставай, мій народе! 

Вставай! 

З любов’ю  і  вірою з’єднайся. 

Та в серці злобу забувай, 

Надією на Бога спасайся! 

 

Вставай, мій народе, 

Вставай! 

За правду  і  Батьківщину. 

Пройде ця лихая година, 

Вставай, мій народе, вставай. 

 

Вставай, мій народе, 

Вставай! 

Сміливим відкрита дорога, 

З Подякою Господу Богу! 

Вставай, мій народе, вставай! 

 

2018 
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Говори, моя рідна країно! 
 

Не мовчіть, живі люди, 

В тяжку годину. 

За родину, за правду 

Вставайте! 

 

За свою Батьківщину, 

І за побратимів. 

І за віру в душі, 

Підіймайтесь! 

 

Квітень, 2018 
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Віра  народу 
 

Народ, який вірив роками, 

Передавав із роду в рід. 

Цю віру, що звуть  Православною, 

Яка з’єднає весь народ! 

 

Ми захищаємося нею, 

Просимо поміч у Христа. 

За нас, усю нашу родину, 

Щоб Бог був з нами до кінця. 

 

Квітень, 2018 
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Любить Бога 
  

Любіть Бога, 

І людей, 

Бо Бог завжди є з нами. 

Любите Бога і себе, 

І не коріть себе роками. 

 

Любіть усіх людей в житті, 

Тримайте віру в Бога. 

Бо треба було у житті, 

Пізнати волю Бога. 

 

Любіть, творіть і відпустіть 

Усе, що з вами було. 

Зрадійте зараз, у цю мить, 

Та зрозумійте, що щасливі. 

 

Квітень, 2018 
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Зцілюйтеся, люди, вірою 
 

Зцілюйтеся, люди, вірою, 

Доки чуєте серця. 

Зцілюйтеся, люди, вірою. 

Бо ця віра справжня! 

 

Зцілюйтеся та прощайте 

І кохайте, все життя. 

Зцілюйтеся та любите, 

Завжди вірте у Христа! 

 

Квітень, 2018 
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Благословенна наша Русь 
 

Благословенна і могутня 

Русь Свята на всій Землі. 

Благословенна і єдина 

Київська Русь, що на Дніпрі. 

Наша улюблена країна, 

Наша улюблена сім’я. 

І рідна мова в Україні, 

Єдина віра у Христа! 

 

Єдина, сильна і могутня, 

Хай прокидається любов. 

Любов до Бога, до родини, 

І до людей буде любов. 

 

Квітень, 2018 
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Любите, люди, все життя 
 

Любите, люди, все життя, 

Любіть  в собі   людину, 

Любите, свою Батьківщину, 

Цю Землю, що вас родила. 

 

Любите, вірте та кохайте, 

Прощайте в ній Ви все з добром. 

Любите в собі  Ви людину, 

І вірте, що Ви з Господом. 

 

 

Квітень, 2018 
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Цінуйте в собі людину 
 

Цінуйте  в собі людину, 

Шануйте поміч від людей. 

Людиною  з людьми  Ви будьте 

Добріше ставтесь до людей.. 

 

Прислухайтесь до свого серця, 

Бо в ньому Всевишній живе. 

Любіть свою Батьківщину, 

Родину та все, що у вас є. 

 

 

Цінуйте в собі людину, 

Бо людяність – це  доброта. 

Шануйте в  собі людину, 

І радісно буде в очах. 

 

 

Квітень, 2018 
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Господь, дай Боже, владі істину 
 

Господь, дай, Боже, владі істину, 

Рідну  Землю зберегти. 

Господь, дай, Боже, нашій владі, 

У серці розум, доброти. 

 

Господь, дай, Боже,  нашій владі, 

Най справжню істину пізнати, 

Господь, дай, Боже,  нашій владі, 

Любов і правду захищати. 

 

 Квітень, 2018 
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Просіть за мир! 
 

Просіть за мир, 

Просіть у Бога. 

Просіть любові і добра. 

Просіть, щоб віра православна, 

Для нас єдиною була. 

 

Просіть за розум і за волю, 

Країна, в любові жила. 

Просить, бо наша Батьківщина, 

Як рідна мати, — в нас одна. 

 

І полюбляйте і співайте, 

І розумійте і простіть. 

І радість в душу запускайте, 

Бо з вірою ще можна жить. 

 

 

Квітень, 2018  
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Шануйте силу молитви 
 

Шануйте силу молитви, 

Шануйте її і любіть. 

І вірте, що ваша молитва 

До  Господа Бога летить. 

Спокійно собі почивайте, 

З любов’ю до себе, людей. 

І поміч Господа тримайте, 

І з нею живіть кожний день. 

 

Травень 2018  
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З Днем Великої Перемоги!!! 
 

З Днем Великої  Перемоги, 

Вітчизняної війни. 

Поздоровляю, мій дідусю, 

Що війну пройшов всю ти. 

 

З величезним побажанням 

Я від щирого серця, 

Щирим серцем поздоровляю 

І бажаю Вам добра. 

 

Заживають у серці рани, 

Добрих спогадів, любові. 

Я всім серцем щиро вдячна, 

Що ти з нами і живий. 

 

Травень, 2018 
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Батьківщина, люба 

Батьківщина 
 

Батьківщина, моя Батьківщина, 

Мова дивна і країна добра. 

Ти для мене у серці єдина, 

Моя мова, кохання, Земля. 

 

Україна, чарівна і дивна, 

Хай лунають веселі пісні. 

І моя величезна родина 

Буде в серці назавжди, в Христі! 

 

 

2018 
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Хай живе Батьківщина 
 

Хай живе Батьківщина,  

Люба Батьківщина. 

Моє серце, родина, Земля. 

Моя люба країно, 

Ти для мене єдина, 

Така добра, велика. 

Моя… 

 

 

  2018 
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Люба країна 
 

Як би нас не розлучали, 

Моя люба країно. 

Будь Єдиною в своїм серці, 

Будь Єдиною до кінця! 

 

Травень 2018  
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Така чудова рідна мова! 
 

Така чудова рідна мова, 

Що ллється з радістю в устах. 

Ця мелодійна рідна мова, 

Як серця ритм,  іде до нас. 

 

Така країна дивовижна, 

Що розвивається в любові. 

Ця мова зветься  - українська, 

Це мова рідної землі. 

 

Ви мову рідную шануйте, 

Та будьте щирими людьми. 

Братів своїх шануйте рідних 

Та разом будьте всі людьми… 

 

Квітень 2018  
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Моя рідна мова 
 

Така чудова рідна мова, 

І мелодійна, і дзвінка. 

Така гучна, така розмовна, 

Така співоча і м’яка. 

 

Неначе чистії  джерела, 

Які відкрились з надр душі. 

Це наша мова – дивовижна, 

Це мова рідної землі. 

 

Квітень, 2018 
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Мелодійна мова 
 

Люба країно, 

Дивна така. 

В серці від злоби звільняйся. 

Мова твоя мелодійна, 

Дзвінка. 

З любов’ю в серці спасайся. 

 

2018 

 



26 

 

Сім’я 
 

Сім’я – велика і єдина, 
Хай живе в серці у мені. 
Моє кохання і родина, 
А також усі мої рідні. 
 
А також вільна і єдина, 
Від злоби в серці для добра. 
Велика, чинна і єдина, 
Країна, в якій живу я. 
 
Я народилась в Україні, 
Але є й мова для душі. 
Це моя мова  
У родині. 
Вона рідна, вона в мені. 
 
І моя віра православна, 
І любе місто – рідний край. 
Нехай цвіте, 
Нехай сіяє. 
Хай буде Бог з нами в серцях! 

 

Квітень, 2018 
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Колискова 
 

Ніжний дотик, 

Колискова, 

Спить у гойдалці дитя. 

Материнська колискова 

Захищає немовля. 

 

Хай насниться сон чудовий, 

Про любов і доброту. 

І проснеться в колисковій, 

Добрий, радісний малюк. 

 

І маленькі оченята, 

Знов засяють в доброті. 

І хай мати буде рада, 

Що росте малюк в любові. 

 

2018 
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Поважайте, люди, Бога 
 

Поважайте, люди, Бога, 

Його поміч, що дає. 

Поважайте, люди, Бога, 

Бо для нас Бог робить все. 

 

Поважайте, люди, Бога, 

І прощайте все в серцях. 

Поважайте, люди, Бога, 

Бо в нас віра є одна. 

 

 

Липень, 2018 
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Шануйте в собі людину 
 

Поважайте в собі людину, 

І шануйте, що ви нею є. 

Шануйте свій труд та родину, 

Любіть, бо в любові є все. 

 

 

Шануйте та з вірою в серці, 

Хай б’ється воно для добра. 

І з любов’ю, що в тебе є в серці, 

Людиною будь до кінця! 
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Чарівна, велика, могутня країна 
 

Чарівна, велика, могутня країна, 

Що щирою вірою в серці живе. 

Моя Батьківщина, а з нею родина, 

З братами своїми розум знайде. 

 

Велика, єдина моя Батьківщина, 

Спокійна і вільна від жалю та зла. 

Моя  Україна, кохана, єдина, 

Живи, шануй, кохай усе життя! 

 

Квітень 2018  

 
 


