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*** 

Одним із гарних і давніх розпізнавальних символів Лютеранської Церкви є “Печатка 

Лютера”.  Ми можемо побачити її у багатьох лютеранських церквах, а також на одязі 

лютеранських пастирів та мирян, на лютеранських книжках тощо. В часи Лютера герби і 

печатки були звичним і дуже поширеним явищем. Ними послуговувались чимало людей.  

Печаткою скріплювались важливі документи.  Далекого 1530 року  палкий прихильник і 

захисник Мартіна Лютера герцог (дюк) Фрідріх ІІІ, правитель Саксонії (це одна із земель 

Німеччини) замовив виготовлення печатки, яка б містила символи Лютерового 

богослов'я.  В одному з листів до свого приятеля Лютер сам пояснює ці символи. Вони 

чудово розповідають про наше сповідання віри. Отож розглянемо печатку Лютера та її 

елементи і довідаємось, як їх тлумачить сам Лютер.   

 
1) Чорний хрест на червонім серці у центрі печатки символізує спасаючу віру в Ісуса 

Христа в серці віруючого. Він означає умертвлення гріховної плоті віруючого. Він також 

означає, що завдяки хресту Христа людська природа не зазнає тління. Хрест не знищує 

її, а радше дає їй нове життя. Віруюча людина житиме вірою в розп'ятого за наші гріхи 

Ісуса Христа.  

 
2)Червоне серце з хрестом посередині розташовується в центрі білої троянди, яка є 

свідченням того, що спасаюча віра дарує нам радість, втіху і мир. Цей мир цілковито 

відрізняється від миру, котрий пропонує нам світ. Це мир Божий. Білий колір — це колір 

Ісуса, Його правдивого світла, ангелів. Крижма, яка використовується під час Таїнства 

Святого Хрищення, має білий колір, який  символізує праведність Ісуса Христа, котра 

дається нам. 

 
3) Біла троянда з серцем і хрестом знаходиться на синьому тлі. Воно є символом того, 

що радість віруючого осягається в дусі і вірі і тут, на землі вона ще не відкрита нам 

повністю, а є надією віруючого, присмаком вічної радості на небесах.  

 
4) Довкола цих символів є золоте коло. Воно символізує наше спасіння в Ісусі Христі, 

яке триватиме на небесах вічно.     

 
ЗАВДАННЯ: вивчити напам'ять, що означають елементи печатки Лютера і вміти їх 
пояснити.  


