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Найкращим виявом любові до Бога є спів. Бо людина, котра любить Бога, свою 
радість передає піснями. Пісня з’єднує нас зі всіми святими, з ангельськими хорами – 
щоб разом проспівати хвалу Господу.
Подаємо до вжитку вірних, церковних хорів цей опрацьований вже третій збірник 

пісень і заохочуємо до його використання з надією, що він допоможе наблизити нас 
до Бога і сповнить свою визначну місію серед нашого українського народу, принесе 
йому нову надію ліпшого майбутнього як у родинному, так і в суспільному житті.

“Ç ãëèáèíè âçèâàþ äî Òåáå, Ãîñïîäè
Ãîñïîäè, ïî÷óé ì³é ãîëîñ”.
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Недостатня кількість хорових обробок церковних мелодій, обмеженість нотної літератури з 
їх записами спонукали регента хору Монастирської церкви св.Петра в м.Тернополі Володимира 
Семчишина до гармонізації народних церковних мелодій, які були б доступні для швидкого вивчення 
та співу в храмах церковними хорами різних професійних рівнів.
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1. До нашого храму ведуть всі дороги
   Там Божії дзвони гудуть.
   До нашого храму, до нашого храму
   Народи, як води, пливуть.

2. О Матінко, зоре, до Тебе прийшли ми
   Живої напитись води.
   Ми просимо Бога, ми молимо Бога,
   Веди нас до Нього, веди!

3. З гаїв солов'їних Тобі принесли ми
   Букети живих квіточок.
   Ми просимо Бога, ми молимо Бога
   За наших малих діточок.

4. О Матінко миру, прийми любов щиру
   Прийми наші мольби і спів.
   Ми просимо Бога, ми молимо Бога
   За наших дочок і синів.

5. Ми хочем, щоб діти навчились молитви,
   Щоб чули вони Божий дзвін.
   Ми просимо Бога, ми молимо Бога,
   Бо сонце любові - це Він.

6. Благаєм за поле, благаєм за море,
   Благаєм за села й міста.
   Ми просимо Бога, ми молимо Бога - 
   Без Нього нема нам життя.

7. Без нашого Бога земля догорає
   У полум'ї лютих незгод.
   Ми просимо Бога, ми молимо Бога - 
   Лиш Він захистить наш народ.

8. О Матінко, зоре, втопи наше горе
   У ріках живої води.
   Ми просимо Бога, ми молимо Бога,
   Веди нас до Нього, веди!
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