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Передмова до третього видання 
 

Цей молитовник є результатом копіткої праці, натхненної бажанням запропонувати 

духовну поміч вірним Української Лютеранської Церкви, всім дітям Божим щодо їхнього 

повсякденного молитовного життя. У багатьох українських родинах, молитовник завжди був 

книжечкою, котра щоденно використовувалась вдома, бралась до церкви, читалась 

повсякчас, допомагала християнам звертатись до їхнього небесного Отця з подякою і 

проханням, хвалінням і любов’ю, прагнучи Його порятунку і благословення, як того навчає 

нас Святе Письмо. Використовуючи молитовник, батьки навчали молитися своїх дітей і 

прилучали їх до читання Біблії. 

У молитовнику ми знайдемо ті ж самі основи Християнської віри, котрих ми 

навчаємось з нашого Катехізису. Він не може і не повинен заміняти віруючій людині Святе 

Писання, але може допомогти їй з приявністю Святого Духа у її духовній розмові з Богом  

висловлювати свої прохання так, як Він очікує того від неї. 

Кожен молитовник, певною мірою, має на меті якомога ближче наблизитись до тих 

чудових молитовних зразків, які ми бачимо у Псалмах, котрі, будучи життєдайним Словом 

Божим, дають нам довершений приклад молитов, сповнених такої глибини і духової сили, 

якої жодна людина досягти не спроможна. Тому доброю річчю є, використовуючи 

молитовник, не забувати постійно перечитувати Псалми. 

Тож нехай Господь поблагословить нас “молитися духом і розумом”,  зміцнюючи 

нашу віру і сповнюючи нас любов’ю до Нього та ближніх,  щирим бажанням жити побожним 

життям, котре є “добрим в очах Його”, як зазначає Мартін Лютер. 

 

пастир Тарас Коковський, 

Тернопіль, серпень 2016 року Божого.    
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                                        Молитва 
 

Молитва – це розмова людини з Богом, під час якої Божі діти через віру промовляють 

до свого Небесного Отця  подумки і словами.  Це стає можливим тому, що Бог бачить 

людське серце і знає всі його потаємні бажання і думки (1Сам.16:7).  

Чому нам слід молитися? Тому що саме Слово Боже каже нам це робити. Написано: 

”Безперестанку моліться! Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі” 

(1Сол.5:17-18); ”Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи 

чисті руки без гніву та сумніву” (1Тим.2:8); ”Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай 

виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою” (Фил.4:6); ”Будьте 

тривалі в молитві, і пильнуйте з подякою в ній!” (Кол.4:2); ”Просіть і буде вам дано, 

шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам” (Мт.7:7). Друга заповідь Божа («Не призивай 

Ймення Господа, Бога твого, надаремно…») наголошує, що ми повинні звертатись до Божого 

Ймення в кожній потребі, молитись до Нього, прославляти Його і дякувати Йому.  Однак, 

нам слід пам’ятати і те, що Бог не прислухається до молитов тих, хто не вірить у Нього, не 

покладається на Нього всім серцем і душею, а також до молитов, які звернені до фальшивих 

богів, і тих, у яких ми просимо про щось нерозумне чи зверхньо вказуємо Небесному Отцеві 

що Він повинен робити. 

Кому нам слід молитися? Тільки одному Триєдиному Богові – Отцю, і Сину, і 

Святому Духові. У Святому Євангелії від Матвія Біблія навчає: “Бо ж написано: Господеві 

Богові своєму вклоняйся, і служи Одному Йому!” (Мт.4:10).     

Як нам слід молитися?  Шанобливо, прославляючи Бога та дякуючи Йому за все; в 

Ім’я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Біблія каже: ”щоб дав вам Отець, чого 

тільки попросите в Ймення Моє” (Ів.15:16);  з вірою і впевненістю у тому, що Бог чує наші 

молитви: ”Ти, що молитви вислуховуєш, всяке тіло до Тебе приходить!” (Пс.64:3); ”Але 

нехай просить із вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської 

хвилі, яку жене й кидає вітер” (Як.1:6); ”Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх 

прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе!” (1Петр.3:12); з переконаністю, що 

Святий Дух нам допомагає молитися: ”Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах; бо 

ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить, але Сам Дух заступається за нас 

невимовними зітханнями” (Рим.8:26).  Молитися слід  вдумливо і щиро, з розкаяним серцем: 

”Жертва Богові зламаний дух; серцем зламаним та упокореним Ти не погордуєш, Боже!” 

(Пс.50:19).   

Коли нам слід молитися?  В усі часи і за будь-яких обставин, самим, усією родиною 

чи разом зі спільнотою віруючих церкви (1Сол.5:17,18); ”... Треба молитися завжди, і не 

занепадати духом...” (Лк.18:1).  Особливо наполегливими потрібно бути в молитві в часи 

важких випробувань і великих турбот. 

За що і за кого потрібно молитися?  За самих себе і обов’язково за інших. Написано: 

”Усякою молитвою й благанням кожного часу моліться духом, а для того пильнуйте з 

повною витривалістю та молитвою за всіх святих” (Еф.6:12); за братів по вірі; за владу 

(1Тим.2:1-4); за ворогів (Мт.5:44); за свої потреби та потреби інших. Щодо прохань за 

покійних (Євр.9:27) мусимо пам’ятати, що їхня доля після смерті вже вирішена Богом і 

змінити її нашими молитвами неможливо (у Господній молитві ми, впокорюючись Божій 

волі, молимось: «Нехай буде воля Твоя...» Мт.6:10).    

Отож, насамперед, у молитві ми просимо Божого благословення і палкої та живої віри, 

а щодо іншого – покладаємось на Божу милостиву волю, визнаючи свої власні провини 

перед Господом і щиро розкаюючись у них, дякуючи Богові за численні духовні і фізичні 

дари, приносячи прохання і благаючи у Нього заступництва.   

 

пастир Тарас Коковський 
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ВРАНІШНЯ  МОЛИТОВНА  ПРИСВЯТА 
 

Голова родини чи хтось інший: Господи, Боже наш, кожен день є для нас дарунком Твоєї 

ласки. 

Члени родини, всі присутні: З Твого милосердя – кожен новий ранок. 

 

Спрямуй наші стопи світлом Твого Слова. 

Захисти нас від біди і вбережи від зла. 

 

Кращою за життя є Твоя любов.   

Наповни радістю наші серця і молитвою наші вуста.  

Алілуя!  

Молитва про Божу ласку 

Господи, наш Небесний Отче, всемогутній і вічний Боже, Ти припровадив нас у безпеці до 

цього ранку.  Через Ісуса Христа, Твого Однородженого Сина, а нашого Господа і Спасителя 

ми просимо - захисти нас Своєю могутністю і дай, щоб ми цього дня не впали у гріх чи в 

якусь небезпеку, і в усьому, що тільки робитимемо, спрямовуй нас до того, що є добрим у 

Твоїх очах і приносить Тобі радість і втіху. 

Амінь. 

 

Читання зі Святого Письма, Катехізису. 

 

Гімн чи Псалом 

(може читатись або співатись) 

 

(Далі промовляється одна або кілька молитов з Катехізису, Молитовника чи Служебника) 

 

Лютерова ранкова молитва 

Я дякую Тобі, мій Небесний Отче, через Ісуса Христа, улюбленого Сина Твого, що Ти 

вберіг  мене цієї ночі від усякої шкоди та небезпеки.  Благаю аби Ти оберігав мене 

також і впродовж цього дня від гріха та усякого зла, щоб усі мої вчинки і моє життя 

могли Тебе втішити.  Передаю своє тіло та душу, і все, що тільки маю, в руки Твої.  

Нехай Твій святий ангел буде зі мною, щоб лихий недоброзичливець не мав влади наді 

мною.  Амінь.   

 

Благословення 

Нехай любов Господа нашого Ісуса Христа ще більше наблизить нас до Нього.  Нехай сила 

Господа Ісуса Христа нашого зробить нас сильнішими, щоб ми могли чинити Його святу 

волю.  Нехай мир Господа нашого Ісуса Христа наповнить все наше життя.  

Амінь. 
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ВЕЧІРНЯ МОЛИТОВНА ПРИСВЯТА 
 

Голова родини або хтось інший: Господи Ісусе, Ти є світлом для усього світу. 

Члени родини, всі присутні: Тільки світло, а не темрява, може перемогти. 

 

Будь з нами, бо вже настав вечір, 

І день скінчився. 

 

Нехай Твоє світло розсіює темряву. 

Нехай воно сяє в наших серцях і життях. Амінь. 
 

Молитва за мир і спокій 

Господи, Боже наш, всі наші святі бажання, всі добрі поради і всі справедливі діла походять 

тільки від Тебе.  Дай нам, Твоїм слугам, правдивого миру і спокою, котрого не може дати 

нам світ, щоб наші серця могли бути здатними коритися Твоїм заповідям.  Захисти нас від 

страху перед ворогами, щоб ми могли жити в Твоєму мирі і спокої. Просимо про це через 

заслуги і посередництво Ісуса Христа, нашого Спасителя, Який живе і царює з Тобою і 

Святим Духом, Один Бог нині і повіки віків.  

Амінь.   

 

Читання (зі Святого Письма  в т.ч. Псалми, молитви і т.п.) 

 

Гімн чи Псалом 

(можуть співатися або читатися) 

 

 (Далі промовляється одна на або кілька молитов з Катехізису, Молитовника чи Служебника) 

 

Лютерова вечірня молитва 
Я дякую Тобі, мій Небесний Отче, через Ісуса Христа, улюбленого Сина Твого, що Ти 

милостиво оберігав мене цього дня.  Молю Тебе, щоб Ти простив мені всі мої гріхи, які 

я вчинив і милостиво оберігав мене цієї ночі.  Передаю Тобі своє тіло і душу, і все, що 

тільки маю, в руки Твої.  Нехай Твій святий ангел буде зі мною, щоб лихий 

недоброзичливець не мав влади наді мною.  Амінь. 

 

Благословення 

Нехай благословення вічного Бога нашого зійде на нас: нехай Його світло направляє нас, 

нехай Його присутність захищає нас і Його мир єднає нас.  

Амінь.  
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І. ЩОДЕННІ  МОЛИТВИ 

 
 

 
 

Молитви на кожен день тижня 

Вранішня молитва в неділю 

Боже, Отче світла, Ти зволив Твоєму світлу засяяти на нас. Пошли цього дня і повсякчас у 

моє серце правдивого світла – Ісуса Христа! Нехай Він сяє отут, поруч зі мною і розбиває 

темряву, щоб я міг пізнати Тебе, о Вічний Боже, через Твого улюбленого Сина, і був 

сповнений любові та палкого очікування Тебе. Поглянь, як я, сліпець, лежу скований путами 

темряви, марноти і моїх гріхів. Навчи мене Твоїм Святим Духом через Твоє Слово 

повернутися до Тебе і коритися Тобі у вірі. Тоді я справді перебуватиму ближче до Тебе, 

прославляючи Тебе і дякуючи Тобі, служачи Тобі у Твоєму світлі, і будучи прийнятним для 

Тебе. Господи Ісусе, Сину праведності, зійди в моєму серці яскравою вранішньою зорею. 

Дай мені блаженства, яке є у Твоєму світлі, щоб всі дні мого життя були днями святого 

спочинку та миру. Навчи мене прокидатися від сну гріха, і підійматися з діл плоті, 

залишаючи спільноту темряви, щоб Ти, Господи Ісусе, міг просвітити мене. Пануй над 

ворогами мого спасіння, яке Ти здобув Своїм воскресінням. О, благословенний Святий Духу, 

приготуй наші серця, так щоб вони могли бути храмом, в котрому Ти міг би промовляти і 

навчати нас впродовж цього дня. Освяти всі наші думки, наш розум і наші почуття, щоб ми 

могли отримати і втримати Твоє Слово, і коритися Тобі без лукавства та лицемірства, 

перебуваючи до кінця цього тижня, а також впродовж усього свого життя в щоденному 

каятті. Утримуй, Господи, Твоє правдиве суботство – благословенний відпочинок, – посеред 

нас, і працюй в наших серцях, щоб ми могли втішити Тебе тепер і повсякчас. Амінь. 

Вечірня молитва в неділю 

Прославляю Тебе, святий Господи і Боже, і дякую Тобі за те, що Ти зволив Твоєму світлу 

засяяти на мене цього дня, і подарував таке щедре благословення моєму тілу та душі. 

Збережи в моєму серці те, що Святий Дух зростив у мені Твоїм Словом, щоб я міг повсякчас 

зносити все терпеливо аж до життя вічного. Пробач мені все те, у чому я не корився Твоїй 

божественній волі. Не дозволь супротивнику ані ошукати мене цієї ночі, ані позбавити мене 

того добра, яке Ти зволив мені побачити протягом дня і збагнути. Будь моїм світлом у 

темряві, моєю силою у всіх моїх слабкостях, моїм захистом, життям і спасінням. Я лину до 

Тебе всім серцем. Господи Ісусе, Єдиний Спасителю моєї душі, нехай Твоя воля зростає 

повсякчас і міцніє всередині мене. Дозволь мені, навіть тоді коли я спатиму, бути угодним 

Тобі. Нагадуй мені постійно Твоє Слово, котре я почув сьогодні, щоб весь мій розум і всі мої 

думки могли бути спрямовані тільки до Тебе, Хто є і завжди буде моїм єдиним правдивим 

спокоєм вдень і вночі, і моїм спасінням у житті і смерті. Амінь. 

Вранішня молитва в понеділок 

На початку тижня я благаю Тебе, Отче Святий, в Ім’я Ісуса Христа: наповни моє серце і 

розум Твоїм Святим Духом, щоб я міг думати, говорити і робити тільки те, що приємне Тобі. 

Поєднай мої думки і бажання з Собою в любові Ісуса Христа. Очисти моє сумління Його 

святою кров'ю, щоб я міг зростати у Тобі від початку цього тижня і впродовж усіх днів мого 
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життя. Зміцни мене Твоєю міццю, вчини мене щирим у моїй любові до Тебе і сповненим 

бажання служити Тобі та моїм ближнім. Навчи мене протистояти спокусі мого зіпсутого 

серця і приманкам недоброзичливця. Вчини марноту цього світу гіркою для мене, щоб Ти міг 

стати солодшим. Навчи мене побожно нести тягар цього тижня. Провадь мене, як люблячий 

Батько, і допоможи мені слідувати за Тобою, як Твоїй дитині і коритися Тобі. Благослови 

мою працю і керуй мною Своєю мудрістю, щоб я міг бути сповнений заохоти, втіхи і віри у 

всіх моїх ділах. Будь початком і вінцем усієї моєї праці задля Твоєї слави і мого спасіння.  В 

ім’я Ісуса, амінь. 

 

Вечірня молитва в понеділок 

Святий і праведний Боже, нам слід повертатися до Тебе у щоденному каятті, постійно 

прагнучи Твоєї ласки. Тому благаю Тебе: нагадай мені за допомогою Твого Святого Духа те, 

у чому я відпадав нині від Тебе. Дай мені повсякчас наближатися до Тебе зі зламаним та 

впокореним серцем. Прийди мені на поміч у всіх моїх нещастях. Пробач мені всі мої 

провини заради дорогоцінної Ісусової крові. Прийми мене знову під Свою святу опіку і 

захисти від усіх моїх ворогів. Навчи мене розуміти, що без Тебе неможливо бути в безпеці і 

мати те, чого ми потребуємо, як і те, що лише Ти один можеш просвітити Своїх дітей і 

вберегти їх. Дай мені зберегти моє тіло чистим і незаплямованим, відповідно до Твоєї святої 

волі. Дай мені довірити Тобі все, що я маю, передаючи себе під Твою всемогутню опіку. 

Нехай я знайду досконалий спочинок у Тобі, щоб з чистими думками і святими бажаннями 

знову прокинутись до світлого і щасливого дня милості, заради Ісуса Христа, мого єдиного 

Господа і Спасителя. Амінь. 

Вранішня молитва у вівторок 

Завжди правдивий Боже і Отче! Тобі одному належить хвала і подяка за Твою превелику 

доброту, з якої Ти зволив мені відпочити під покровом Твоїх крил. Дай, щоб також і цього 

дня, і повсякчас, я міг бути сповненим любові до Тебе, щоб допоки триватиме моє життя, я 

міг жити у вірі в Твого Сина, а Він міг бути моїм світлом і життям. Я знову доручаю Тобі 

себе повністю і до останку, щоб Ти очистив мене і панував наді мною. Дай щоб віра, а через 

віру Христос, наповнили моє серце, і Він міг принести оці чотири плоди віри всередині мене: 

любов, надію, покору і терпіння. Навчи мене бажати лише Твоєї любові і нічого окрім неї; 

прагнути не користі, не почестей і слави, а скарбів Твоєї милості, щоб бути Твоїм дитям. Дай 

мені не перейматись тим, що тимчасове, щоб Ти ніколи не залишив мене і не забув про мене. 

Освяти і поблагослови працю рук моїх і визволи мене від небезпеки і шкоди. Простягни 

крила Своєї ласки над усіма і порятуй кожного від загибелі. Благаю Тебе  прийняти під Твою 

опіку всю мою родину, уряд, тих старших, що поставлені наді мною. Помилуй їх всіх і нехай 

скінчаться  довкола нас злочини і кривда. Допоможи всім, хто потребує помочі. Будь 

милостивий до нас і пішли нам Свій мир в Ім'я Ісуса. Амінь. 

Вечірня молитва у вівторок 

Єдиний і віковічний Князю Миру, Ісусе Христе, Ти сказав: "Прийдіть до Мене всі струджені 

і обтяжені, і Я заспокою вас". Моя душа зголодніла і спрагла за Тобою, і не знаходила 

спокою, допоки не знайшла Тебе. Милостивий будь до мене, грішного! Не суди мене за мої 

провини, і не відкидай молитву, у якій моє серце цього вечора прагне наблизитись до Тебе. 

Забери від мене все, що могло б утримати Тебе виявити Твоє милосердя щодо мене. Я бідний 

і Ти будеш моїм багатством; я слабкий, і Ти будеш моєю силою; я смертний, і Ти будеш моїм 

життям. Навчи мене за допомогою Твого Святого Духа вірувати в Тебе усією моєю душею, 

так щоб я не отримував для себе надаремно великої любові Твого Небесного Отця, а щоб 

через неї став Його дитям. Навчи мене віддавати Тобі моє серце повністю, щоб я міг 

належати Тобі як особливий набуток і завжди служити Тобі у святості і богоугодному житті. 

Прийми мене цієї вечірньої пори, дай мені спочити впродовж ночі під Твоїми крильми і 

пробудитись у спільноті з Тобою. Амінь. 
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Вранішня молитва в середу 

До Тебе, Небесний Отче, я спрямовую свої перші вранішні  думки і підношу своє серце у 

молінні, щоб я міг жити Тобою і триматися лише Тебе. Будь моєю фортецею цього дня, так 

само як Ти був Моїм притулком цієї ночі, за що я дякую Тобі всім своїм серцем. Пильнуй 

цього дня мене, моїх рідних та близьких. Дай мені звертатись до Тебе в правдивій покорі. 

Очисти мене від усіх гріхів і бруду. Дай мені перебувати у Твоєму страхові в Ім'я Ісуса 

Христа, Твого Однородженого Сина, і, покладаючись на Його заслуги, цілком довіряти себе 

Тобі з усім, що в мене є, щоб Ти міг прийняти мене. Поблагослови мене у Ньому тим, що 

угодне Тобі. Дай мені мудрості і сили вдосконалювати обов'язки свого покликання на тому 

місці, де Ти поставив мене. Нехай Твої святі ангели будуть зі мною, моїми рідними та 

близькими на наших життєвих дорогах і допомагають нам перебувати разом в любові на 

тому вузькому шляху, що веде до Твого небесного царства. До самого кінця, допомагай нам 

Твоїм Святим Духом через Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь. 

Вечірня молитва  в середу 
Боже мій, джерело усього мого життя і благословення, просвіти мене і мої думки, щоб я міг 

віддати Тобі належну подяку через Ісуса Христа за кожне незаслужене благословення і 

допомогу впродовж цього дня. Відкрий мені Своє лоно, щоб я сховався від моїх ворогів, 

пригорнувшись до Твого люблячого і вірного серця, задовольни мою душу в любові, яку Ти 

виявив у Своєму Сині, тому що ніхто на землі чи на небі, окрім Нього не може дати мені 

радість та втіху і зцілити мою бідну душу. Нехай Твоя сила, Ісусе, буде правдивою 

досконалістю посеред моїх слабкостей. Ти знаєш, Господи, мої немочі, тож приверни моє 

серце до Себе, щоб я міг знайти зцілення у Твоїх святих ранах. Будь зі мною тепер, коли я 

лягаю спати. Накажи Твоїм святим ангелам бути поруч моєї постелі, щоб я міг мирно 

відпочивати і бути певним, що Ти провадиш мене. Амінь. 

Вранішня молитва в четвер 
Поблагослови мене зараз, о любове Отцева, у крові Ісуса Христа, силою Святого Духа. Тобі, 

Триєдиний Боже, належить хвала і подяка за Твій постійний захист, пораду і втіху. Минула 

ще одна ніч під Твоєю опікою. Світлом Своєї ласки Ти не полишив мене самого посеред 

темряви. Даруй мені милостиво, щоб усією силою моєю я доручив себе Тобі, що дав мені 

стільки доказів Своєї вірності. Я цілковито доручаю себе Твоїй владі разом з усім, над чим 

Ти настановив мене бути розпорядником у цьому світі. Будь Сам початком і вінцем усього, з 

чим я матиму справу. Нехай все сприяє Твоїй шані і моєму служінню ближньому у Твоїй 

любові. Вбережи мене цього дня від влади усіх злих духів і від усіх злих людей, щоб вони не 

мали жодної влади наді мною. Нехай я буду вірним слугою Твоєї милості і відданим 

робітником у Твоєму винограднику. Не дай ані тілесній безпечності ані лицемірству 

панувати наді мною. Вчини моє серце сповненим радості відповідно до Твоєї волі, і нехай 

сонце Твого милосердя ніколи не заходить для мене, але довіку сяє наді мною у Христі Ісусі, 

моєму Господі. Амінь. 

Вечірня молитва в четвер 
До кого я звернусь цієї вечірньої години? До Тебе, мій Ісусе, мій єдиний Спасителю в цьому 

світі, сповненому зла. Ти показав мені, що Ти вчинив і як постраждав, щоб Ти міг 

поблагословити мене. Твоїй любові я завдячую усім, що я звершив сьогодні, подолавши з її 

допомогою зло. Коли б Ти не жив і не постраждав за мене, тоді кожен день приносив би мені 

лише страждання і невимовний смуток. Тоді б духовна темрява була більшою, ніж  

природна, коли приходить вечір і все довкола  огортає ніч. Благаю Тебе: "Пробач мені зараз 

всі мої гріхи і провини, якими я засмутив Тебе цього дня. Змий  їх Своєю кров'ю. Нехай я, 

виправданий у Тобі, відійду до спочинку, так щоб мій сон був не сном гріха, але святим 

спочинком, благословенним Тобою, і допоможи мені прокинутись покірнішим, побожнішим, 

більше сповненим Божого страху задля нового життя у Тобі, моєму Господі і моєму Бозі. 

Амінь”. 
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Вранішня молитва в п'ятницю 
Мій дорогий Отче, дай щоб цього ранку і повсякчас я міг поклонятися Тобі в дусі і правді, не 

бажаючи нічого, окрім того, що узгоджується з Твоєю святою волею. Просвіти мене Твоїм 

Святим Духом і очисти моє сумління від усіх мертвих діл, щоб сьогодні і повсякчас я міг 

служити Тобі у вірі в Твого Сина Ісуса Христа і в любові до Нього задля Тебе, що видав за 

мене Свого улюбленого Сина, Який здобув для мене мудрість і праведність, викуплення і 

освячення. Дай мені не противитися Твоїй ласці і не відвертатися від Твоїх великих дарів, 

котрі Ти даєш мені, щоб я міг отримати Твого Сина у своєму серці і жити не для себе, а для 

Нього, що був виданий за мої гріхи і звеличений для мого виправдання. Нехай це, Господи, 

буде моєю славою та радістю, набутою від Тебе – правдивого джерела милосердя і сили, що 

благословляє на кожне добре діло. Не залишай мене ніколи. Заради Ісуса, амінь. 

 

Вечірня молитва в п'ятницю 
До кого я зверну своє лице? Тільки до Тебе, Господи, Світла мого життя, тому що темрява і 

небезпека ночі оточили мене. Відкрий мені, Господи, Свій розум і любляче серце через Ісуса 

Христа, і дай мені відпочити у Ньому, моєму безпечному пристановищі і міцній фортеці, в 

якій я можу мирно спочивати уві сні, і тоді мій спочинок буде для мене правдивим 

відновленням сил і благословенням. Спасителю мій, попередь і відверни всяку ворожу силу, 

що прагне завдати мені шкоди чи болю і розламай навпіл усі списи, які цієї ночі можуть бути 

спрямовані проти мене. Вбережи моє тіло у чистоті і святості, і дай спочинок моїй душі, 

думкам і тілу, щоб вони мали радість і втіху у Тобі, – моєму житті і спасінні. Поблагослови і 

захисти моїх рідних та близьких цієї ночі і повсякчас, і нехай вони також відпочинуть у мирі. 

Якщо у мене є вороги, то поблагослови також їх, і нехай їхнє серце пізнає Твою любов. 

Провадь і просвічуй тих, хто при владі і всіх, наділених повноваженнями. Нехай Твоя ласка 

буде незміренна до всіх, щоб вона могла захистити нас тепер і повіки. Амінь. 

Вранішня молитва в суботу 
Живий Боже і Спасителю, мої очі звернені до Тебе цього ранку і в Твоїй ясній волі я шукаю 

Тебе, правдивого світла; Тебе, що є поруч мене у світлі, і темряві, у житті і смерті, ближче, 

ніж я сам до себе самого. Ти – Живе джерело всіх благословень, які я набуваю від Тебе, 

необхідних для мого тіла та душі. Насамперед, я дякую Тобі усією силою моєю в Ісусі 

Христі через Святого Духа за Твою отцівську турботу і захист впродовж ночі, що минула. 

Прийми тепер, Господи, через Первосвященика Ісуса Христа моє бідне і негідне серце, як 

вранішню жертву, угодну Тобі, і влий у нього Свою любов  через Твого Святого Духа, щоб я 

міг перебувати у ній цього дня. Ти знаєш, що я не можу жодної миті існувати без Тебе, о 

Боже. Тож поєднай мою волю з Собою, і допоможи мені, щоб я прямував далі, сповнений 

каяття і освячення, як Ти сам того вимагаєш від мене. Дай мені зректися усього злого, тому 

що воно огидне Тобі, щоб я радше міг віддати себе і все, що я тільки маю під Твою владу і 

волю. Ти бажаєш для мене лише добра, то ж  допоможи мені через випробування і смуток 

цього світу увійти в Твоє Небесне Царство. Тобі одному, Боже і Спасе, належиться вся слава, 

честь і хвала повіки віків. Амінь. 

Вечірня молитва в суботу 
Хвала, слава, шана і подяка цієї вечірньої пори належать одному Тобі, люблячий Боже і 

Отче, що милосердно провадив мене дотепер і знову зволив мені завершити цей тиждень 

мого життя. Пробач, милостивий Отче, заради Ісуса Христа, всі мої гріхи і провини, і 

наблизь те, що є у мені від Тебе, щоб я міг перебувати в Тобі, а Ти в мені. Дай мені нічого не 

чинити без Тебе, Господи Ісусе, ані заснути моєму тілу ані стулитися моїм повікам допоки 

Ти не перебуватимеш у мені. Приверни моє серце до Себе у правдивому каятті. Нехай Твоя 

любов у мені буде сильніша за смерть, сильніша від усіх сил пекла, щоб через Тебе я міг 

вистояти посеред зла і здобути перемогу в годину випробування і спокуси. Коли мені 

здаватиметься, що мої вороги наближаються до мене, будь поруч зі мною і покажи, що Ти  – 

сторож  Ізраїлевий, котрий не дрімає ніколи. Пильнуй мене цієї ночі, щоб моя душа, поки я 
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спочиватиму, трималася за Тебе, а завтра я міг прокинутися  в Твоє Ім'я і жити для Твоєї 

слави впродовж  наступного тижня і по всі дні мого життя. Господи, поблагослови мене, 

поблагослови нас усіх заради Твого безмежного милосердя. Амінь. 

 

 

2. ВРАНІШНІ ЩОДЕННІ МОЛИТВИ 

 
В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую Тобі, мій небесний Отче, через Ісуса 

Христа, Твого улюбленого Сина, що Ти милостиво оберігав мене цієї ночі від усякої 

небезпеки та недолі. Прошу Тебе: вбережи мене також і впродовж цього дня від гріха і 

усякого зла, щоб усі мої вчинки і життя могли Тебе втішити.  У Твої руки я передаю своє 

тіло та душу, і все, що тільки маю. Нехай Твій святий ангел буде зі мною, щоб лихий 

недоброзичливець не мав ніякої влади наді мною. Амінь.    

* 

О, мій розіп’ятий Господи, Ісусе Христе!  Як покірний Агнець Божий Ти постраждав за мене 

найганебнішою смертю на хресті і Своєю дорогоцінною кров’ю викупив мене від усіх моїх 

гріхів, смерті і влади диявола. Благаю Тебе, дай мені певність цього відкуплення через Твоє 

Слово і Таїнства, і керуй моїм серцем за допомогою Твого Святого Духа.  Вбережи мене 

Своєю божественною любов’ю і схорони цього дня мої тіло та душу Твоїми святими ранами.  

Обмий мене від моїх гріхів, навчи мене жити життям, сповненим живої віри і її плодів, і 

врешті-решт допровадь мене з цього світу печалі до Твоєї одвічної радості і слави на 

небесах.  Почуй мене, мій вірний Спасителю, моя втіхо, надіє і життя, мій Господи Ісусе 

Христе.  Амінь.   

* 

Господи, дай з душевним спокоєм зустріти все, що пошле мені цей день.  Господи, дай мені 

сповна віддатися святій волі Твоїй. Господи, кожної години впродовж цього дня в усьому 

навчай і підтримуй мене.  Відкрий мені Свою волю щодо мене і моїх близьких.  Що б не 

сталося цього дня, дай мені прийняти все зі спокійною душею і певністю, що на все – Твоя 

милостива, свята Божа воля.  Господи Великий і милосердний, в усьому, що я робитиму чи 

казатиму нині, керуй моїми думками і почуттями, і в усіх непередбачених обставинах не дай 

мені забути, що все – це Твій дар.  Господи, дай мені розумно і з любов’ю поводитись з 

моїми ближніми, нікого не засмучуючи. Господи, дай мені силу нести втому цього дня і всі 

його турботи.  Керуй моєю волею і навчи мене молитися і любити всіх нелицемірною 

любов’ю. Амінь.   
 

 

3. ВЕЧІРНІ ЩОДЕННІ МОЛИТВИ 
 

В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.  Амінь. Дякую Тобі, мій небесний Отче, через Ісуса 

Христа,  Твого улюбленого Сина, що Ти милостиво оберігав мене цього дня.  Благаю Тебе: 

пробач мені всі мої гріхи і провини, які я вчинив і милостиво оберігай  мене цієї ночі.  У Твої 

руки я передаю своє тіло та душу, і все, що лиш маю.  Нехай Твій святий ангел буде зі мною, 

щоб лихий недоброзичливець не мав ніякої влади наді мною.  Амінь.   

* 

Господи Ісусе Христе, покірний Агнцю Божий, Свята Жертво за всі мої гріхи, і гріхи цілого  

світу, я дякую Тобі за те, що Ти оберігав моє тіло і душу цього дня.  Молюся, щоб Ти 

милостиво пробачив мені мої гріхи, яких я припустився сьогодні через свої слабкості, 

гріховну природу і спокуси недоброзичливця, – все, що так гнітить моє серце і сумління.  

Схорони мене цієї ночі під крилами Своєї ласки і дай, щоб моє тіло могло спочити у безпеці 

поки моя душа пильнуватиме Твій другий прихід на Суд, щоб бути готовою увійти до Твого 

благословенного Царства Слави.  Даруй мені все це, Господи, заради Твого страждання і 

смерті.  Амінь.   
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4. МОЛИТВИ ЗА ПОБОЖНЕ ХРИСТИЯНСЬКЕ ЖИТТЯ 

 
Митарева молитва 

Боже, милостивий будь до мене грішного! (Луки 18:13). 

 

За Божу любов 

Господи, мій небесний Отче, Твій Син радо прийняв усіх, хто прийшов до Нього, навіть 

вигнанців та зневажених.  Дай мені віри, щоб відважитися прийти до Тебе, покладаючись 

тільки на Твою любов.  Дай мені любові, щоб приймати також інших, бо Ти прийняв мене. 

Заради Ісуса Христа. Амінь.  

 

За покладання на Бога 

Духу Святий, прийди до мене разом із Твоїм Словом втіхи, котре одне лише може позбавити 

мене всіх сумнівів.  Провадь мене до мого Господа і Спасителя, так щоб я міг довіритись 

Йому всім моїм серцем.  Амінь. 

 

За довготерпіння 

Господи Ісусе Христе, Ти обіцяв втішити всіх, хто в смутку перебуває і наситити голодних.  

Під час випробувань нагадай мені про Твій хрест, на котрому Ти терпів страждання за мої 

гріхи.  Коли я слабкий, навчи мене Твоєї сили. Коли прийде час, призначений Тобою, 

визволи мене від страждання і біди. Амінь. 

 

За послух Божій волі 

Господи Боже, дай мені сили і спроможності промовляти до Тебе разом із Твоїм Сином: 

«Нехай буде воля Твоя, а не моя».  Дай мені з радістю та довірою зносити все, що трапиться 

зі мною.  З Твоєї руки я покірно братиму і добре і погане, радість і смуток.  Вбережи мене від 

гріха, милостивий Отче, і втіш мене Своїм лагідним Словом. Амінь.  

 

За парафію і Церкву 

Господи Церкви, Ти прилучив мене до сім’ї християн, які йдуть разом у вірі, любові та 

служінні Тобі. Дай всім парафіям нашої церкви бути вірним Твоєму Слову, і вчини їх 

старанними, щоб належно виконувати Твою волю.  Опікуйся нашими пастирями і 

провідниками, і допоможи їм здійснювати свої обов’язки з терпінням та розумінням.  Дай 

мені бачення, яке лежить поза межами моєї парафії і спроможність підтримувати місії нашої 

церкви скрізь, де тільки вони є. Амінь.  

 

За пастирів і вчителів 

Господи, дякуємо Тобі за дар пастирів і вчителів для насичення Твоїх овець правдивою 

духовною поживою. Дай їм спроможність за допомогою Святого Духа стояти твердо посеред 

випробувань і утисків цього світу.  Дай їм відвагу сміливо промовляти Твоє Слово з палкою 

вірою, і ласку, щоб виявляти Твою любов у своїх вчинках. Амінь. 

 

Молитва про нагадування Хрищення 

Отче, Сину, і Духу Святий, у воді Таїнства Святого Хрищення Ти пробачив мені мої гріхи і 

визволив мене від влади гріха, диявола і смерті.  Ти підняв мене до нового життя в Ісусі 

Христі і зодягнув у Його заслуги.  Допоможи мені радіти з Твоєї купелі спасіння і жити 

перед Тобою в праведності і чистоті завжди. Амінь. 
* 

Господи Боже, наш небесний Отче, молимо Тебе – утримуй нас у правдивій вірі.  Тому що 

ми були охрищені згідно Твого слова і обітниці за прикладом і наказом Твого Сина, благаємо 

Тебе – зміцни нашу віру за допомогою Святого Духа і веди нас до вічного життя і спасіння 

через Твого улюбленого Сина Ісуса Христа. Амінь.    
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Молитва про Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа 

Всемогутній Боже, славним воскресінням Свого Сина Ісуса Христа Ти переміг смерть і 

відкрив браму до вічного життя.  Даруй нам, щоб ми, що були воскрешені разом із Ним через 

Таїнство Святого Хрищення, могли ходити в обновленні життя і завжди радіти в надії, 

поділяючи Його славу;  просимо про це через Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя, 

якому разом із Тобою і Святим Духом належить вся влада і хвала нині і повіки-віків. Амінь. 

Молитва про прощення гріхів 

Отче Небесний, милостивий будь до мене, грішного.  Пробач мені мої провини – видимі і 

невидимі, свідомі і несвідомі, явні та приховані, ті, які я знаю, а також ті, про котрі я не 

здогадуюсь.  Пробач мені гріхи, які я вчинив задля своєї втіхи і задля втіхи інших.  Пробач 

мені їх усіх, милостивий Боже, заради Ісуса Христа. Амінь. 

 

Молитва про особисте сповідання гріхів 

Отче Небесний, Я згрішив проти Тебе і не гідний більше називатися Твоєю дитиною.  Мені 

особливо шкода за (назвати гріх, який  найбільше турбує саме зараз). Зі Свого великого 

милосердя Ти віддав у жертву Свого Однородженого Сина, щоб очистити мене від моїх 

провин. Заради Нього, Господи, милостивий будь до мене, грішного, і в радості Твого 

Святого Духа дай мені служити Тобі до кінця моїх днів.  Амінь. 

* 

Господи, Ісусе Христе, з великої ласки Твоєї помилуй нас, що впали в тяжкі провини.  З 

безмежного Твого милосердя очисти  беззаконня наші, бо згрішили ми, Господи, перед 

Тобою, що один знаєш видиме і потаємне людського серця і єдиний маєш право відпускати 

гріхи.  Серце чисте створивши нам, Боже, і духом могутнім укріпивши, радість спасіння нам 

показавши, – не відкинь нас від Свого лиця, а помилуй, як Благий і Чоловіколюбець, і аж до 

останнього нашого подиху дозволь нам славити і величати Ім’я Твоє. Бо Ти милосердям і 

чоловіколюбством Сина Твого Однородженого благословенний єси, разом із Пресвятим і 

животворящим Твоїм Духом Святим тепер і повсякчас і повіки віків.  Амінь.   
 

Молитва сповідника по закінченні сповіді 

Всемогутній Боже, милостивий Отче! Я – нікчемна і грішна людина, припадаю до Тебе і 

визнаю перед Тобою всі свої гріхи і провини, що їх я поповнив своїми ділами, словами і 

думками. Ними я Тебе прогнівив, а через це заслужив собі дочасну і вічну кару. Всією своєю 

душею я каюся у скоєному. До Тебе, Боже мій, я приходжу зі своїми душевними тягарями і 

благаю Тебе: заради невимовних мук, страждань і смерті Твого улюбленого Сина, а Господа 

нашого Ісуса Христа, та з превеликого милосердя до усього людського роду, милостивий 

будь до мене, грішного, прости мені всі мої провини, зніми з мене кайдани гріха і ласкаво 

обдаруй мене силою Духа Святого, щоб я направився і відтепер Тобі одному служи і 

віддавав гідну честь і хвалу Тобі з Твоїм Однородженим Сином і Святим Духом нині і повіки 

віків. Амінь.   
 

Молитви перед Святим Причастям 

Господи, я не гідний бути гостем біля Твого святого столу.  Але Ти – приятель грішників, і 

не відкидаєш мене від Себе.  Цей хліб є Твоїм Тілом, який забирає мої гріхи на хрест.  Це 

вино є Твоєю Кров’ю, яка очищує мене від усіх моїх провин.  На Твоє запрошення прийшов 

я, Господи, з радістю.  Прийми мене, мій Спасителю.  Амінь. 

* 

Ми не насмілюємось, прийти до Твого столу, о милостивий Боже, покладаючись на свою 

власну праведність, але тільки завдяки Твоїй щедрій і безмежній ласці. Ми не гідні збирати 

крихти біля Твого столу.  Але Ти є Богом, Який бажає постійно виявляти Своє милосердя.  

Тому даруй нам, милостивий Боже, так споживати Тіло Твого дорогого Сина, і пити Його 

Кров, щоб ми могли повсякчас перебувати у Ньому, а Він – в нас.  Амінь.    
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* 

Наймилостивіший Боже, Ти дозволив мені підійти до Твого престолу благодаті у втісі і надії, 

промовивши: ”Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я вас заспокою” (Матвія 11:28).  

Які солодкі і втішні ці слова для мого вуха, що Ти, Господи Боже, запрошуєш мене, 

спраглого, бідного грішника до Причастя Твого Святого Тіла та Крові!  Господи всесвіту, Ти 

зволив сам прийти до мене, негідного, щоб жити в мені.  Своєю безмежною ласкою Ти 

вчинив мене місцем Твого пробування задля Твоєї слави і мого вічного спасіння.  Даруй мені 

Своє милосердя, щоб повсякчас і на кожному місці я міг віддавати Тобі щиру подяку за Твій 

пречудовий дарунок.  Амінь.  

* 

О Христе, Агнцю Божий, даруй мені Твій вічний мир!  Амінь.   

* 

Дорогий Боже, Ти запровадив  Господню вечерю на відпущення гріхів і зміцнення віри в 

Тебе. Благаю Тебе, вчини мене гідним цього святого Таїнства. Дай мені завжди пам’ятати, 

що я наділений привілеєм приймати участь у ньому тільки завдяки Твоєму милосердю та 

ласці. Я згрішив перед Тобою, втратив надію, припустився сумнівів, переймався турботами, 

які не є першочерговими для мене, мого спасіння і вічного життя. Я щиро каюся за це та за 

інші гріхи і провини, якими образив Тебе  і  прошу – не відкинь мене від Свого лиця, створи 

мені серце чисте та покірне, покріпи мою віру, скеруй мене на дорогу, що провадить до 

побожного життя і Царства небесного. Наповни мене втіхою через проголошення мені 

прощення гріхів, щоб я отримав від Тебе благословення  бути гостем біля Твого столу 

благодаті та любові, який Ти сам приготував.  Дай мені перебувати у благословенній 

спільноті Твоїх правдивих Тіла і Крові разом з Твоїми вірними дітьми до кінця свого земного 

життя. Амінь.    

 
Молитви після Святого Причастя 

Дякую Тобі, Господи Ісусе Христе, за те, що Ти у цьому Святому Таїнстві дав мені 

дорогоцінну поживу  Тілом Твоїм та Кров’ю. Ти дав мені прощення моїх гріхів, життя і 

спасіння.  Дай мені завжди пам’ятати, що я є галуззям виноградини, котрою є Ти.  Наповни 

мене силою Свого Святого Духа до життя і праці на славу і хвалу Тобі. Амінь. 

* 

Господи, Ісусе Христе, тому що Ти  вийшов переможцем з могили, я благаю Тебе: даруй мені 

ласку звільнення від пут гріха і перебування в обновленні життя, щоб коли Ти з’явишся як 

мій Суддя і Спаситель, я міг привітати Тебе у мирі і радості, і нехай все довкола вічно радіє 

блаженству Твоєї неприхованої присутності. Амінь.     

 

 

5. МОЛИТВИ ВІРУЮЧИХ ПЕРЕД СЛУЖБОЮ БОЖОЮ 
 

Небесний Отче, я прийшов сьогодні на богослужіння, щоб поклонятися Тобі.  Притягни мене 

ближче до Себе у Своєму Слові, котре Ти даруєш мені, і запевни мене у Своїй любові та 

доброті.  Приборкай мої розбурхані думки, щоб я з неподільною увагою міг чути Твій голос і 

в піснях славити та величати Тебе. Амінь. 

* 

Господи, Творче наш, Заступнику, Викупителю і Спасителю – ми зібралися в Ім’я Твоє, щоб 

слухати Твоє святе Слово.  Молимося за те, щоб Ти відкрив наші серця Твоїм Святим Духом, 

так щоб через проповідування Твого Слова ми могли щиро каятись в наших гріхах, вірити в 

Ісуса Христа, і щодня зростати в молитві та святості.  Почуй нас, о милостивий, Боже. Амінь. 

* 

В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.  Я радів, як казали мені: Ходімо до дому  

Господнього! (Псалом 122:1). 

* 
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Отче, Сину і Духу Святий: Я щасливий з привілею прилучитися до поклоніння Тобі у домі 

Твоєму. Допоможи мені бути шанобливим і покірним в моєму служінні, подаючи добрий 

християнський приклад своїми словами та вчинками.  Дай мені спромогтися належно 

виконувати мої обов’язки, в котрих головним є те, що я повинен допомагати іншим 

поклонятися Тобі з радістю. Амінь.      

 

 

 

6. МОЛИТВИ ПІД ЧАС СЛУЖБИ БОЖОЇ 

 
В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.  Господь перебуває у Своєму святому храмі.  

Нехай вся земля замовкне перед Ним. Амінь. 

* 

Поглянь, ось скинія Божа перебуває з людьми, Господь хоче перебувати з ними.  Вони 

будуть Його людьми, і Сам Бог буде з ними, і Він буде їхнім Богом.  Амінь. 

* 

Промовляй, Господи, Твій раб слухає Тебе!  Я – Твій раб.  Дай мені належного розуміння, 

щоб я міг пізнати Твоє свідчення.  Нахили моє серце до слів Твоїх вуст.  Говори, Господи, бо 

Твоє Слово живе вічно.  Промовляй до мене, о Боже, щоб втішити мою душу і звільнити від 

провини моє життя. Промовляй, щоб Ти отримав хвалу, славу і вічну шану. Амінь. 

* 

Господи Святий, що на небесах пробуваєш,  покірних доглядаєш і всевидячим Своїм оком 

все створіння бачиш.  Перед Тобою вклонилися ми душею і тілом, і молимось Тобі: 

простягни Свою невидиму руку зі святої оселі Твоєї і поблагослови нас. Прости нам наші 

провини, які ми вчинили свідомо чи несвідомо, як Благий і Чоловіколюбець, подаючи нам 

Твоє добро земне і небесне. Амінь 

* 

Ісус Христе, Світло Правдиве, Ти просвічуєш і освячуєш кожну людину, яка приходить у 

світ. Нехай засяє на нас світло Твого лиця, щоб у ньому ми побачили світ недосяжний.  

Провадь нас до належного виконання Твоїх заповідей. Амінь. 

* 

Господи, Боже наш, Ти, що з волі Своєї розумні і духовні Сили створив, – молимо Тебе і 

благаємо: прийми нашу хвалу разом з усіма творіннями Твоїми, і подай нам щедрих дарів 

Твоєї благодаті, бо Тобі вклоняється кожен рід небесних і земних, – все, що дихає. Всяке 

творіння прославляє незбагненну славу Твою, бо Ти один єси Бог невимовний, недовідомий, 

правдивий і многомилостивий.  Тебе славлять всі сили небесні, і ми також Тобі славу 

віддаємо, – Отцю, і Сину, і Святому Духові, тепер і повсякчас і повіки віків.  Амінь.   

 

Молитва до Святого Духа 

Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, Скарбе добра і 

життя Подателю, прийди і вселися в нас, очисти нас від усякої  скверни, і спаси, 

Милостивий, душі наші. Амінь.  

 

Трисвяте 

Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас (тричі).  

* 

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і повіки вічні.  Амінь. 
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7. МОЛИТВИ ПІСЛЯ СЛУЖБИ БОЖОЇ  

 
Мій Добрий Пастирю, я був вдячний бути тут, прилучений до Твоєї отари, щоб поклонятися 

Тобі.  Завдяки Твоєму Слову, вкоріненому в моєму серці, я можу приносити добрі плоди 

свого життя.  Благаю Тебе - провадь мене шляхом Своєї праведності, так щоб мої слова та 

вчинки могли спонукати інших прославляти Тебе. Амінь. 

* 

Господи Ісусе Христе, Сину живого Бога, ми в покорі благаємо Тебе покласти Твоє 

страждання, хрест і смерть поміж Твоїм судом і нашими душами – нині і в годину нашої 

смерті.  Пішли нам милість і ласку, і даруй Твоїй Церкві злагоду і мир, щоб ми повсякчас 

могли радіти вічному життю, прославляючи Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.       

 

8. МОЛИТВИ ПІД ЧАС ВРАНІШНЬОЇ СЛУЖБИ БОЖОЇ   

 
Дякуємо Тобі, Боже наш, що Ти підняв нас з нашого ложа і вклав у наші вуста слово хвали, 

щоб ми могли вклонятися Тобі і славити величне і святе Ім’я Твоє.  Благаємо Тебе: пошли 

нам Своє милосердя, що його повсякчас Ти виявляв до нас у нашому житті.  Дай нам нині 

Свою поміч, – тим, що стоять перед лицем Твоєї святої слави і сподіваються на Твою ласку.  

Дай нам, тим що зі страхом і любов’ю служать Тобі, завжди хвалити невимовне Твоє 

милосердя.  Бо Тобі одному  належиться вся слава, честь і поклін, Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, тепер і повсякчас, і повіки віків. Амінь.    

*  

З ночі, Господи, лине дух наш до Тебе, бо Твої заповіти – світло для нас на землі.  Навчи нас 

чинити справедливе і святе у страху Твоїм, бо ми прославляємо Тебе, воістину сущого Бога 

нашого.  Нахили Своє вухо і вислухай нас. Зглянься, Господи, на всіх, що стоять отут і 

моляться з нами, і спаси їх силою Твоєю.  Благослови людей Твоїх і освяти насліддя Твоє. 

Пішли спокій світові Твоєму, рабам Твоїм, країні нашій і всім людям Твоїм. Бо 

благословенне і прославлене Ім’я Твоє, – Отця, і Сина, і Святого Духа, тепер і повсякчас, і 

повіки віків.  Амінь.  

* 

З ночі лине наш дух до Тебе, Боже наш, бо заповіти Твої – світло для нас на землі.  Навчи нас 

правди Твоєї, заповітів Твоїх;  просвіти очі думок наших, щоб ми не заснули в гріхах на 

смерть.  Віджени  від наших сердець темряву. Даруй нам сонце правди і вбережи наше життя 

печаттю Твого Святого Духа. Направ наші стопи на шлях миру.  Дай нам бачити ранок і день 

в радості, щоб ми могли приносити Тобі свої вранішні молитви. Бо Твоя є влада, і царство, і 

сила, і слава,  – Отця, і Сина, і Святого Духа, тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.  

* 

Господи, Боже наш, – Святий і незбагненний. Ти наказав світлу засяяти з темряви, дав нам 

спочинок у нічному сні і підняв нас з постелі, щоб ми могли прославляти Тебе і благати 

Твоєї милості.  З добросердя Твого прийми нас, що нині поклоняємось Тобі і дякуємо Тобі.  

Подай нам усього, що ми потребуємо для нашого спасіння.  Вчини нас синами світла і 

спадкоємцями Твоїх вічних благ.  Зглянься, Господи, з великого милосердя Твого на нас і 

всіх людей, які моляться з нами, на всіх одновірців  наших на землі, на морі і на всякім місці 

володіння Твого, – потребуючих Твого чоловіколюбства і помочі Твоєї, – і всім їм подай 

велику милість Твою, щоб завжди, спасаючись душею і тілом, ми славили величне і 

благословенне Ім’я Твоє. Бо Ти Бог милосердя, щедрот і чоловіколюбства, і Тобі одному ми 

славу віддаємо, – Отцю, і Сину, і Святому Духові, тепер і повсякчас, і повіки віків. Амінь.   

* 

Скарбе добра, Джерело невичерпне, Отче Святий і Величний Вседержителю,  ми 

поклоняємось і молимось Тобі, призиваючи милість Твою і ласку Твою на поміч і 

заступництво нашого смирення: зглянься, Господи, на рабів Твоїх, прийми від нас ці ранішні 

молитви і пішли нам щедроти Твої. Зглянься, Господи, на тих, що славлять Тебе, Твого 
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Однородженого Сина і Святого Духа, будь нам Помічником і Заступником, і прийми 

милостиво наші молитви. Бо Ти Бог наш, і Тобі славу віддаємо, – Отцю, і Сину, і Святому 

Духові, тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.    

* 

Дякуємо Тобі, Господи, Боже спасіння нашого, що Ти все чиниш нам на добро, щоб ми 

завжди підносили свої очі до Тебе, Спаса і Доброчинця душ наших.  Ти дав нам відпочинок 

минулої ночі і підняв нас з нашого ложа, поставивши до поклоніння чесному Йменню 

Твоєму.  Молимо Тебе, Господи, –  подай нам благодаті і сили, щоб ми сподобилися 

величати Тебе і молитися Тобі весь час в побожному страхові і послусі, дбаючи про своє 

спасіння через заступництво Ісуса Христа.  Зглянься, Господи, на тих, що з ночі до Тебе  

моляться, вислухай їх і помилуй і впокори під ноги їхні невидимих і войовничих ворогів 

їхніх.  Бо Ти Цар світу і Спаситель  душ наших, і Тобі славу віддаємо, – Отцю, і Сину, і 

Святому Духові, тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.   

* 

Боже і Отче Господа нашого Ісуса Христа, Ти підняв нас з нашого ложа і зібрав зараз для 

молитви.  Дай нам Твоєї благодаті, щоб ми могли в покорі відкривати наші вуста, і прийми 

нашу щиру подяку. Навчи нас заповітів Твоїх, бо молитися, як належиться, ми не вміємо 

якщо Ти, Господи, Святим Духом Твоїм не наставиш нас. Тому молимо Тебе: коли ми 

згрішили до цього часу словом чи ділом, помилуй нас грішних і прости нам наші провини.  

Бо хто встоїть, Господи, коли Ти на беззаконня наші зважатимеш?  У Тебе одного є 

визволення: Ти один Оборонець нашого Життя і Тебе ми завжди величаємо. Нехай буде 

влада Царства Твого благословенна і прославлена, – Отця, і Сина, і Святого Духа, тепер і 

повсякчас і повіки віків.  Амінь.   

* 

Господи Боже наш, Ти відігнав від нас сонну байдужість і зібрав нас Своїм святим покликом, 

щоб ми також і вночі здіймали до Тебе наші руки і прославляли Тебе за Твій суд 

справедливий. Прийми наші благання, молитви, хваління, служби, і дай нам, Боже, віру 

бездоганну, надію міцну і любов нелицемірну.  Поблагослови наші вчинки і слова, діла і 

помисли.  Дай нам дочекатися початку Твого дня, хвалячи, славлячи і благословляючи Твою 

доброту і невимовне милосердя Твоє.  Бо благословенне і всесвяте Ім’я Твоє, і прославилося 

Царство Твоє, – Отця, і Сина, і Святого Духа тепер і повсякчас, і повіки віків. Амінь.    

* 

Владико Чоловіколюбче, засвіти в серцях наших нетлінне світло Твого богопізнання, і 

відкрий мисленні очі наші на розуміння Твоєї євангельської проповіді.  Всели в нас 

побожний страх до блаженних заповітів Твоїх, щоб ми, подолавши всі тілесні спокуси, 

провадили побожне духовне життя, і думали та чинили тільки те, що подобається Тобі.  Бо 

Ти освячення наше і Тобі славу віддаємо, – Отцеві, і Синові, і Святому Духові, тепер і 

повсякчас і повіки віків.  Амінь.   

* 

Хвалимо Тебе Боже наш, і в піснях славимо. Звеличуємо Тебе і дякуємо Тобі, Боже вітців 

наших, що Ти відвів тінь ночі і знову показав нам світло денне.  Благаємо Тебе: з великого 

милосердя Твого очисти наші гріхи і прийми наші моління.  До Тебе одного ми припадаємо, 

– милостивого і всемогутнього Бога нашого і просимо: засвіти в серцях наших правдиве 

сонце правди Твоєї, просвіти розум наш і почуття наші охорони, щоб ми, ходячи побожно 

шляхами заповітів Твоїх, осягнули вічне життя – бо тільки в Тобі є джерело життя, – і 

сподобилися насолоди недосяжного Твого світла. Бо Ти Бог наш, і Тобі славу віддаємо, – 

Отцю, і Сину, і Святому Духові, тепер і повсякчас і повіки віків.  Амінь.   
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8. МОЛИТВИ ПІД ЧАС ВЕЧІРНЬОЇ СЛУЖБИ БОЖОЇ 
 

Господи щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, вислухай нашу 

молитву і зглянься на голос моління нашого, вчини нам ласку і добро, настав нас на шлях 

істини, щоб ми ходили в правді Твоїй; втіши наші серця, щоб ми боялися  Твого Святого 

Ймення, бо Ти Великий і твориш дива;  Ти Бог Єдиний і Тобі нема рівного між богами, 

Господи.  Ти сильний у милості і милосердний у могутності, щоб помагати і втішати, спасати 

всіх, що надіються на Святе Ім’я Твоє. Бо Тобі одному належить вся слава, честь і поклін, – 

Отцю, і Сину, і Святому Духові, тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.      

* 

Господи, не суди нас з усією суворістю Твоєю і не карай нас у гніві Твоїм, але вчини нам, 

Лікарю і Цілителю душ наших, відповідно до милості Твоєї.  Провадь нас до пристановища 

волі Твоєї, просвіти очі наших сердець на пізнання істини Твоєї і даруй нам мирного останку 

цього дня і всього нашого життя, а також усього доброго душам нашим.  Бо Твоє є царство і 

сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа,  тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.   

* 

Господи, Боже наш, зглянься на нас - грішних і негідних рабів Твоїх, коли ми кличемо Святе 

Ім’я Твоє, і прости нас, що надіємось на милість Твою. Дай нам, Господи, те, чого ми 

потребуємо для спасіння, і сподоби нас любити і боятися Тебе, а також від усього серця 

чинити завжди волю Твою. Бо Ти милосердний і чоловіколюбний  Бог наш єси, і Тобі славу 

віддаємо, – Отцю, і Сину, і Святому Духові, тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.   

* 

Боже милостивий, Ти, Кого в безупинних піснях і славославленнях величають всі сили святі, 

наповни наші вуста хвалою Тобі, щоб ми могли величати Ім’я Святе Твоє. Дай нам 

прилучитися до Твого насліддя з усіма, що бояться і люблять Тебе, і покладаються лише на 

Тебе. Бо Тобі одному належить вся слава, честь і поклін, – Отцю, і Сину, і Святому Духу, 

тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.   

* 

Господи, Ти держиш все могутньою рукою Своєю. Ти довготерпеливий до нас і вболіваєш за 

всі наші недобрі вчинки.  Зішли Твоє милосердя і милість на нас, грішних. Вияви до нас 

Свою ласку і доброту, і дай нам на останок цього дня уникнути підступів лукавого. Вбережи 

нас від спокус благодаттю Твого Пресвятого Духа. Милістю і чоловіколюбством 

Однородженого Сина Твого, що з Ним Ти благословенний єси разом із Пресвятим, 

милосердним і животворчим Твоїм Духом тепер, і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.   

*  

Боже Великий і Дивний, що невимовною добротою і всеосяжністю правиш усім!  Ти дарував 

нам земні блага і дав нам запоруку обіцяного Царства подарованими нам щедротами.  Ти 

допоміг нам впродовж цього дня перебувати у страху і покорі перед Тобою, – то ж дай нам і 

останок його прожити так само перед святою славою Твоєю, прославляючи Тебе, Єдиного 

милосердного і чоловіколюбного Бога нашого.  Бо Ти є єдиний правдивий Бог наш, і Тобі 

славу віддаємо, – Отцю, і Сину, і Святому Духові, тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.    

* 

Боже Великий і недосяжний, Єдиний і Безсмертний, що всюди перебуваєш. Ти все творіння 

премудро створив, світло від темряви відділив і сонце поставив володіти днем, а місяць і зорі 

– ніччю.  Ти сподобив нас, грішних, в цю вечірню годину стати перед Тобою з хвалою і Тобі 

славу принести.  Сам, Господи Чоловіколюбче,  створи молитву наших вуст і прийми її.  

Пішли нам спокій на цей вечір і ніч, що надходить.  Одягни нас у броню світла.  Визволи нас 

від нічного страху і всього, що приходить у темряві. Подай нам сну, вільного від усіх 

диявольських примар.  Дай, щоб ми і вночі, каючись на ложах наших, згадували величне Ім’я 

Твоє, і збагачуючись наукою Твоїх заповідей, могли прокинутись в душевній радості на 

хвалу Твоєї благодаті, приносячи молитви і благання Тобі, милосердний Господи за власні 

гріхи і гріхи всіх людей Твоїх. Бо Ти милосердний і чоловіколюбний Бог наш, і Тобі славу 

посилаємо, – Отцю, і Сину, і Святому Духові – тепер і повсякчас, і повіки віків.  Амінь.     
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9. РІЗНІ  МОЛИТВИ НА ПОТРЕБУ 
 

За Боже твориво 

Господи, Боже наш, відкрий мої очі, щоб я міг споглядати красу створеного Тобою світу.  Ти 

створив усі речі на користь мені, моєму життю і задля подиву і радості.  Відкрий мої вуста, 

щоб я міг славити Тебе і дякувати Тобі за всі Твої дари.  Заради Ісуса Христа, амінь. 

 

За мир 

Боже миру, я відвертаюся від світу, позбавленого спокою, шукаючи спочинку для свого духа 

і світла для своїх думок.  Приношу до Тебе свої діла, щоб Ти освятив їх, свої рани, щоб Ти 

зцілив їх, свої гріхи, щоб Ти пробачив їх, свої надії, щоб Ти відновив їх.  У Тобі одному – 

досконала гармонія. Притягни мене до Себе і  забери  негаразди  мого марнотного життя.  

Твоя велич – понад усяку хвалу.  Позбав мене самотності і наповни повнотою Твого миру.  

Амінь.  

 

Молитва перед початком навчального року 

Ласкавий Отче, дякую Тобі за школи ,всі навчальні заклади, які знову відчиняють свої двері 

перед дітьми. Поблагослови дітей, які розпочинають новий навчальний рік. Наповни їх 

любов'ю до навчання і бажанням розвивати свої здібності для того, щоб служити Тобі. 

Поблагослови вчителів та викладачів правдивою мудрістю і любов'ю до Тебе. Утримуй їх від 

викладання того, що може зашкодити моралі та духовному розвиткові учнів і студентів, які 

перебувають під їхньою опікою. Зроби навчальні заклади джерелом корисних знань і дай 

всім викладачам та учням почуття відданості Тобі. 

Простягни Свою руку, особливо над християнськими школами нашої країни і всього світу. 

Дай вчителям цих шкіл глибокого розуміння Твого спасенного Слова і зроби їх дієвими 

свідками Твоєї істини, впевненими вчителями Твого Слова та мудрими радниками для 

молоді. Нехай їхнє свідчення і вчення несе мир і спокій багатьом серцям. Нехай їхній 

власний християнський приклад зміцнить учнів у бажанні присвятити себе служінню Тобі. 

Дай більшу кількість християнських шкіл і вчителів-християн, і вчини їх наполегливими 

будівельниками Твого Царства. Допоможи учням і вчителям дізнатися все про Тебе. Нехай 

вони використовують свої знання відповідно до Твоєї волі і на добро всім людям. Дай нам 

правдиву мудрість, яка знаходить радість у Тобі і в спасінні через Ісуса Христа. Амінь. 

 

За бідних і голодних 

Співчутливий Спасителю, я нерідко забуваю про те, як багато в цьому світі людей без даху 

над головою,  бідних і голодних.  Заради Твоєї ласки, звільни їх від страждання і болю.  

Нагадуй мені повсякчас, що, допомагаючи тим, хто в потребі, я служу Тобі. Амінь.  

 

Під час турботи  

Господи, Ти обіцяєш, що все, що Ти робиш, Ти чиниш задля добра тих, хто любить Тебе.  

Допоможи мені бачити Твою люблячу руку під час цієї турботи.  Вбережи мене від сумнівів, 

полегши муку, і провадь мене крізь темряву цих днів світлом Твоєї присутності.  Амінь.  

 

За інших у турботах 

Господи, будь милостивий і добрий до всіх, хто в негараздах і турботах перебуває. Уздорови 

хворих, підбадьор засмучених і дай Твоєї сили втомленим і слабким. Вчини те, що найкраще 

для них, відповідно до Твоєї милостивої святої волі, і вбережи їх у живій і правдивій вірі в 

Твого Сина, а нашого єдиного Господа і Спасителя Ісуса Христа.  Амінь.  

 

За уряд 

Господи всіх народів, я славлю Тебе за благословення, яке Ти виявляєш до моєї країни.  

Провадь і вбережи Твоїх представників в уряді, щоб вони опікувалися потребами всіх 
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громадян.  Дай їм мудрість керувати нашим суспільством зі страхом Божим, чесно і 

справедливо, задля миру в нашому щоденному житті і можливості свідчити про Твою любов. 

Амінь.  

За любов до ближніх  

Господи, навчи мене любити інших так, як Ти полюбив мене.  Допоможи мені бути 

терпеливішим і перейматися потребами інших.  Дай мені бути завжди готовим служити їм 

тими дарами, котрі Ти милостиво дав мені. Амінь. 

 

За належне використання Божих дарів 

Милостивий Боже, все, що в мене є, походить від Тебе: моє тіло і мій розум, мій час і 

спроможність, моя сила, і  моє майно. Вбережи мене від спокуси використовувати ці дари 

лише задля моєї власної користі.  Дай мені щирого бажання застосовувати їх з радістю для 

служіння Тобі та іншим людям.  Амінь.  

 

В недолі  

Боже наш, наші серця сповнені смутку і тяжка журба пригнічує нас. Де нам шукати 

допомоги, як не в Тобі, Господи!  Зглянься над нами і змилуйся.  Втішителю зажурених, 

порятуй нас і подай нам Свою поміч! До Тебе ми кличемо і благаємо: Ісусе Христе, Сину 

Божий, втіши нас у нашому горі і зміцни нашу слабку віру. Як Петро, тонучи у морських 

хвилях, благав у Тебе допомоги, так і ми простягаємо до Тебе свої руки і кличемо: Господи, 

гинемо! Порятуй нас і народ наш, подай нам Свою сильну правицю!  Притулку наш і надіє 

наша, змилуйся над нами, грішними. Амінь.  

 

Молитва хвали і подяки 

Слава Тобі, Господи, Творче усього. Ти дав мені життя і вдихнув у нього душу.  Ти послав 

Свого Сина, щоб очистити мене від гріхів і дав Свого Святого Духа, щоб наповнити мене 

радістю.  Дякую Тобі за те, що Ти даєш мені все, що я потребую для життя. Особливо я 

дякую Тобі за (вказати, що саме). Тільки Тобі одному належить вся слава, честь і поклін, нині 

і повіки вічні.  Амінь.  

 

Молитва під час бід і катастроф 

Отче небесний, в цьому світі стається багато речей, незрозумілих нам, і ми часто 

запитуємо себе: Чому? Невже ті, хто потерпів і навіть загинув, були більшими грішниками, 

ніж ми? Ні! Твоє Слово каже нам не думати таким чином, адже відповідно до Твоєї волі і 

Твого справедливого суду ми всі помремо. Отче, ми потребуємо Твоєї милості. Вияви Своє 

милосердя до тих, хто страждає. Будь співчутливий і даруй втіху тим, хто оплакує своїх 

рідних і близьких. Допоможи тим, хто намагається полегшити їхні страждання. 

Поблагослови їхні зусилля, скеруй їхні руки, допоможи їм знайти найкращі способи помочі 

потерпілим. Допоможи також і нам визначити наші власні завдання в подібних випадках, 

щоб ми могли допомагати потребуючим всіма можливими шляхами. Дай нам, Господи, 

завжди покладатися на Тебе і пам’ятати, що одного дня і ми, можливо, також зненацька 

будемо покликані до вічності. Допоможи нам бути готовими до цього в ім’я благословенного 

Ісуса Христа нашого Спасителя. Амінь.      

 

Перед початком роботи 

Господи, благослови! Господи, помилуй! 

 

Молитва за ненароджених дітей 

Всемогутній Боже, Творче всього видимого і невидимого. У Своїй незбагненній мудрості Ти 

встановив, щоб через чоловіка і дружину у запровадженому Тобою подружжі 

примножувався людський рід. Ти виявив бажання поблагословити людей подружнім життям, 

щоб вони плодились і наповнювали землю. Нехай прославлене буде Твоє ім’я посеред нас 

повіки вічні за все, вчинене Тобою! Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє велике милосердя, за те, 
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що Ти  благословляєш подружжя і даєш їм дарунок нового життя, який матері виношують у 

лоні своєму. Це Твій дарунок і вияв Твого милосердя, любий Господи! Тому з покірним 

серцем звертаємось до Тебе з вдячною молитвою і просимо – збережи те, що Ти створив і 

приведи його до благословенного народження. Настанови подружжя бути вдячними за дітей, 

яких Ти їм даєш і зміцни їхню віру та покладання на Тебе. Просвіти їхні серця, щоб вони 

ніколи не порушували Твоєї заповіді щодо людського життя. Просвіти серця і розум тих, що 

зазіхають на це життя під виглядом відстоювання людських прав та свобод, відкидаючи при 

цьому Твоє Слово. Просвіти уряди країн, медичних працівників, всіх, на кому лежить 

відповідальність за життя ненароджених дітей, Творцем котрих є лише Ти один. Наверни їх 

до каяття і правдивого страху. Ми просимо про це через Ісуса Христа - нашого єдиного 

Господа і Спасителя, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом – один Бог, нині і 

повсякчас і повіки вічні. Амінь.  

           

Молитва за народ і країну в небезпеці 

Святий, всемогутній, милосердний і праведний Боже, дякуємо Тобі за щоденну турботу 

і піклування про нас, наш народ і нашу країну.  Молимось Тобі – дай нам завжди звертатися 

до Тебе у щоденному каятті, шукаючи Твоєї ласки і корячись Твоїй святій волі. Благаємо 

Тебе: просвіти нас Твоїм Святим Духом і нагадай нам у чому саме ми відпали від Тебе і 

схибили на манівці. Дай нам повсякчас наближатися до Тебе зі зламаним та покірним 

серцем. Дай нам покладатися на Тебе без жодного сумніву і вірити в Тебе.  

Господи наш, для Тебе немає неможливої жодної речі! Нині наш край знову у небезпеці 

і ми благаємо Тебе: прийди нам на поміч, будь з нами в усіх випробуваннях і нещастях. Дай 

нам мудрості і терпіння. Твоє Слово є правда, освяти нас правдою Твоєю.  

Дай нам правдивого Божого страху. Пробач нам наші провини заради дорогоцінної 

крові Твого Однородженого Сина. Візьми нас під Свою святу опіку і захисти від усіх ворогів. 

Навчи нас розуміти, що без Тебе неможливо досягнути правдивого миру і бути у безпеці, 

мати те, що ми потребуємо для щоденного життя. Лише Ти можеш просвітити Своїх дітей і 

вберегти їх.  

Дай нам зберегти себе чистими і незаплямованими відповідно до Твоєї святої волі. Дай 

нам цілковито довірити Тобі все, що ми маємо, передаючи себе під Твою всемогутню опіку. 

Провадь нас шляхом справедливості і добра заради Ісуса Христа, Твого Сина, а нашого 

єдиного Господа і Спасителя, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом нині і 

повіки. Амінь. 

 

Молитва до Дня незалежності України 

Всемогутній і милосердний Боже, з Твоєї ласки Україна здобула незалежність і нині ми 

дякуємо Тобі за всі благословення, якими Ти обдарував нашу країну і весь український 

народ.  Впродовж цих років і усіх століть історії України виявлялася Твоя могутня правиця, 

Твоя присутність і керівництво.  

Ми часто збочували на манівці і відпадали від Тебе, але Ти щоразу повертав нас назад, 

посилаючи випробування.  Ти піклувався про нас і ніколи не полишав нас. Молимось до 

Тебе: дай нам серця, сповнені щирого каяття, палкої віри і твердого покладання на Тебе, щоб 

ми належно цінували Твої дарунки благодаті, виявляючи Тобі послух і вдячність.  

Дай нам бажання і готовність служити Тобі задля добра нашому народові і на славу 

Тобі. Навчи нас бути відповідальними за наші слова і вчинки, за теперішнє і майбутнє 

України і українського народу. Просвіти тих, кому Ти дав ласку бути при владі, щоб вони 

побожно, з правдивим Божим страхом виконували свої обов’язки і не впали у гріх 

самолюбства, грошолюбства, захланності та байдужості.  

Захисти нас від усякого зла, недолі, голоду, війни, поділення, невіри і відпадання від 

Тебе. Просвічуй і далі наші серця Своїм живим, вічним і святим Словом. Нехай Євангеліє 

Твого Однородженого Сина, а нашого єдиного Господа і Спасителя Ісуса Христа шириться 

теренами України і вкорінюється, приносячи плід у вигляді спасенних душ.  
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Даруй українському народові і нашій країні правдивий мир, злагоду і нелицемірну 

любов до Тебе і ближніх. Утримуй нас у спасенній вірі в Твого Сина, який живе і царює з 

Отцем і Святим Духом  нині і повіки. Амінь!   

 

Молитва про вибори Президента України 

Святий, всемогутній, милосердний і праведний Боже, ми дякуємо Тобі за щоденну 

турботу і піклування про нас, наш народ і нашу країну.  З Твоєї ласки у світі встановлюється 

кожна влада, обираються уряди і президенти. Підносимо до Тебе нині свою молитву і  

просимо – дай нам завжди звертатися до Тебе у щоденному каятті, шукаючи Твоєї ласки і 

корячись Твоїй святій волі.  

Благаємо Тебе: просвіти нас і весь наш народ Твоїм Святим Духом і нагадай нам у чому 

саме ми відпали від Тебе і схибили на манівці. Дай нам повсякчас наближатися до Тебе зі 

зламаним та покірним серцем, покладатися на Тебе без жодного сумніву і вірити в Тебе.  

Господи, для Тебе немає неможливої жодної речі! Нині наша країна обирає нового 

Президента і ми благаємо Тебе: прийди нам на поміч і поблагослови нас. Дай нам мудрості і 

терпіння. Твоє Слово є правда, освяти нас правдою Твоєю. Якщо буде Твоя милостива воля, 

пошли нашій країні побожного Президента та його помічників, наділених мудрістю, 

виваженістю, чесністю, любов’ю до свого народу, до праведності та миру, готовністю 

переносити тягарі своїх посад, щоб Україна могла далі насолоджуватися Твоїм 

благословенням, ласкою та милосердям, а наш народ міг жити у мирі, спокої, любові та 

злагоді, процвітав духовно та матеріально. Дай їм правдивого Божого страху і належного 

розуміння того, що вони є Твоїми слугами, які з Твоєї волі виконують дані їм обов’язки.  

Боже наш, нехай невимовна і щедра благодать Твого спасіння, яке Ти милостиво вилив 

на нас, наверне серця невіруючих, скерує до каяття і розуміння того, що лише віра в Христа 

Спасителя може дати правдивий мир, втіху, радість та щастя, благословенне сьогодення і 

майбутнє.  

Допоможи нам бути світлом і сіллю для цього світу, добром та благословенням для 

країни, суспільства на наших рідних і близьких. Поблагослови подальше проповідування і 

поширення Христового Євангелія, щоб усі в Україні сущі та поза її межами пізнали Його, як 

Свого єдиного Господа, Викупителя і Спасителя і стали на благословенну дорогу, котра веде 

до Царства Небесного, життя і спасіння.     

Молимось про це в ім’я Ісуса Христа, Сина Божого, який живе і царює разом з Отцем і 

Святим Духом нині і повіки. Амінь. 

 

Молитва за чесні вибори 

Дорогий небесний Отче, ми дякуємо Тобі за всі щедроти і благословення, якими Ти 

поблагословив нашу Церкву, весь український народ і Україну. Дякуємо Тобі за релігійну 

свободу, яку ми маємо, за мир і спокій, завдяки яким ми можемо збиратися спільнотою, щоб 

слухати та вивчати Твоє святе і вічне Слово, поклонятися Тобі та сповідувати свою віру в 

Тебе – єдиного правдивого Бога – Отця, Сина і Святого Духа. 

Ми в покорі схиляємо перед Тобою свої коліна і просимо Тебе в ім’я Твого 

Однородженого Сина: Пробач нам наші гріхи, якими ми завинили перед Тобою, і будь 

милостивий до нас, грішних.  Напередодні виборів і впродовж них скеруй серця простих 

людей і посадовців, яких Ти наділив владними повноваженнями, до добра, чесності, 

відповідальності, правди і справедливості, щоб кожен чинив згідно Твоєї святої волі і був 

наділений правдивим Божим страхом та мудрістю. 

Дай нам бути вдячними і з покорою приймати з Твоєї руки все, що Ти пошлеш, 

покладаючись на Тебе без жодного сумніву.  

Твоє Слово є правда. Просимо Тебе: Освяти цією правдою нас, весь український народ, 

кожен день нашого життя. Даруй нам єдності у Твоєму Сині, а не поділення. Даруй нам 

любові, а не ненависті, даруй праведності в розп’ятім і воскреслім Спасителі, а не 

оманливого покладання лише на власні сили, сподівання та очікування.  
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Допоможи нам, Господи, віддавати Тобі і встановленій Тобою владі те, що належиться 

згідно Твоєї волі, щоб наша країна надалі могла насолоджуватися Твоєю ласкою і 

благодаттю.  Ми молимось про це через Ісуса Христа, Сина Божого, – нашого єдиного 

Викупителя і Спасителя, який живе і царює разом з Отцем і Святим Духом, – нині і повіки 

вічні. АМІНЬ.  

 

Молитва до Дня захисника України 

Дорогий Небесний Отче, в День Захисника України ми підносимо свої молитви до Твого 

престолу благодаті за українське військо, за волонтерів і всіх, хто стоїть в обороні нашої 

Вітчизни. Просимо Тебе - будь поруч них щодня і щогодини. Заради Твого Однородженого 

Сина прости їм їхні провини і зміцни їхню віру. Допоможи їм всіма силами вірно служити 

своєму народові та Україні. Скеруй їх до вірності єдиному Господу і Спасителю Ісусу 

Христу. Утримуй також у вірі їхніх рідних та близьких і нехай вони перебувають під Твоєю 

милостивою опікою, допоки захисники не повернуться домів. Зміцни усіх вояків в розумінні 

того, що їхня служба в Збройних Силах є служінням Україні, народові і Тобі. Допоможи їм 

долати страх і спокусу. Дай їм сили до того, що є святим, побожним, чеснотним і чистим. 

Вчини їх прикладом християнської поведінки для їхніх побратимів і невіруючих. Дай їм 

мужності сповідувати Твоє святе ім'я і свідчити про Тебе кожної нагоди. Зміцни їх в любові 

до справи Христової Церкви і жертовної праці, щоб Твоє ім'я шанувалося і прославлялося, а 

їхнє життя було життям присвяти і служіння Тобі. Заради Ісуса Христа, амінь! 

 

Молитва на вшанування жертв Голодомору та репресій 

Всемогутній і вічний Боже, Правителю людей і народів. У покорі ми звертаємося до 

Тебе в цей день, вшановуючи пам'ять мільйонів наших співвітчизників, які були вбиті 

безбожним окупаційним комуністичним режимом у штучному голоді, тюрмах і концтаборах. 

Просимо тебе, Господи, благословити нас, аби над нашим краєм ніколи не панували вороги 

та окупанти. Благослови, нас, Господи, достатком і благодатно, тримай  над нами Свою 

правицю захисту. Допоможи всім нам пізнати і визнати, що свобода, процвітання та інші 

благословення приходять тільки від Тебе і вчини нас бути вдячними за всі Твої дари. 

Господи, ми сповідуємо,  що не заслуговуємо на Твої благословення. Безбожність, 

похітливість, крадіжки, убивства, численні явні та приховані гріхи й злочини є ганьбою 

нашого рідного краю і разом із іншими людьми ми можемо лише схилитися перед Тобою в 

каятті. Милосердний Отче! Заради Ісуса прости нам наші особисті гріхи і наші національні 

гріхи. Просвіти нас Твоїм Словом. Вчини нас вірними громадянами України та гідними 

членами спільноти серед якої ми живемо. Дай, щоби завжди на першому місці в нашому 

житті був Ти, благодатний Бог. Навчи нас жити в рідному краї і захищати його так, як личить 

дітям Божим. Дай нам християнського відродження і сили для проповідування Твого Слова, 

щоб звернути до Тебе серця мільйонів людей, які живуть у невірі і ходять у темряві. 

Господи, нині, коли наша пам'ять повертається до невинно убієнних, замордованих 

земляків, до тих, хто помер за нашу свободу і незалежність, вчини нас вдячними та 

покірними. Дай нам спроможність робити все аби зберегти свободу. Вчини нас старанними в 

молитві за Україну і тих, хто наділений владою. Дай нам сили свідчити Твоїм Законом і 

Євангелієм, щоб спаслися не тільки ті, хто вже є християнами, але також ті, що поки що не 

вірують в Тебе, щоб вони були приведені до вічного життя через віру в Христа Спасителя. 

Заради Твого Однородженого Сина, упокій Господи, душі невинно убієнних і сотвори їм 

вічну пам'ять. Амінь. 

 

Молитва у випробуваннях і негараздах 

Господи, посеред випробувань і страждань, посеред болю і смутку, в радості і щасті, в біді і 

найважчих обставинах щоденного життя дай нам милосердя і терпіння. Стримай наші вуста 

від несправедливості та нестримного осуду ближніх. Дай розуміння і миру, який перевищує 

все, позбав нас гніву, заздрощів, переймання речами, які не будують нашу віру, а руйнують. 

Зціли наші серця Своєю любов'ю, спрямуй наші стопи на стежку добра, приклади до ран 
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наших сердець Своє цілюще та рятівне Слово! Хай воно завжди буде світильником на нашій 

життєвій дорозі. Хай  Твої діти повернуться очима до Твоїх святих ран і збагнуть ту 

неймовірну ціну, котру Ти заплатив за наше спасіння, прощення і вічне життя! Спасителю 

наш, керуй нашими думками і вчинками, щоб ми не втратили Твоїх найцінніших дарів, 

покладалися на Твої обітниці і робили тільки те, що добре в Твоїх очах і приносить Тобі 

радість та втіху! В ім'я Ісуса Христа, АМІНЬ! 

 

Молитва за Божу ласку під час біди та лиха 

Дорогий небесний Отче, у Своєму Святому Слові Ти сказав:  «І впокоряться люди Мої, 

що над ними кличеться Ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім'я Мого, і повернуть зі злих 

своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній Край!»  (2Хронік 

7:14).  До Тебе ми підносимо нині свою молитву, на Тебе кладемо надію, у Тобі шукаємо 

порятунку і захисту. Зараз наша Батьківщина переживає велике випробування. Її майбутнє, а 

також майбутнє всіх людей в Україні – це те, що турбує  кожного, хто живе на цій землі.  

Милосердний Боже, ми знаємо, що для Тебе немає неможливої жодної речі. Зі щирим і 

покірним серцем ми звертаємося до Тебе, нашого небесного Отця і Всемогутнього Бога через 

Твого Однородженого Сина, а нашого Господа і Спаса Ісуса Христа: лише Ти можеш 

допомогти нам не впасти у прірву, до котрої ми зараз наблизились. Допоможи нам, Боже 

наш, об’єднатися в ці важкі часи. Допоможи навчитися поважати і розуміти одне одного, 

виявляючи терпіння, любов, милосердя, каяття і прощення. Допоможи нам, якщо потрібно, 

бути готовими пожертвувати власним благополуччям і всім, що в нас є, заради нашого 

майбутнього та майбутнього наших дітей. Допоможи пізнати Твою святу волю щодо нас, 

нашого народу та країни.  

Дай нам мудрості і вкажи вірну дорогу. Дай мудрості і правдивого Божого страху 

провідникам нашої країни. Дай побожності, мужності і сміливості нашому війську. Дай 

кожному з нас збагнути, як найкраще ми можемо прислужитися нашим ближнім. Вияви, 

Боже наш, Свою справедливість до наших ворогів, наверни їх до каяття, просвіти і дай 

розуміння, що вони служать злу і є інструментами сил зла. Утримай їх від пролиття невинної 

крові та гріха, від скоєння того, що може занапастити їхні душі і допровадити до пекла.  

Дай нам бути вдячними за щоденний хліб, який Ти нам даєш.  Дай нам завжди 

пам’ятати, що кожен з нас може в будь-який час бути покликаний Тобою від земного життя 

до вічності. Допоможи нам бути готовими до цього і ще міцніше триматися Твого Сина, який 

викупив нас Своєю кров’ю і дарував прощення провин, спасіння і вічне життя. Захисти нас, 

Боже наш, і будь до нас милостивий. Запевни нас у Своїй незмінній любові. Не відкинь нас 

від Свого лиця, спаси і помилуй. В ім’я Ісуса Христа, Амінь!  

 

Молитва до річниці революції гідності 

Всемогутній і вічний Боже, ми знаємо, що все - в Твоїх руках. Впокорюємось під 

Твою святу волю. Цими днями наша Вітчизна сповнена смутку і жалю за загинулими під час 

Революції гідності. Ми схиляємо свої голови перед їхньою пам’яттю і просимо Тебе: навчи 

нас завжди покладатися на Тебе і покріпи сумуючих, насамперед рідних тих, хто загинув, на 

котрих Ти поклав цей важкий тягар. Допоможи їм і всім нам прийняти з Твоєї руки це 

випробування і наповни наші серця втіхою та миром. Навчи всіх, що вірують в Тебе, 

повсякчас покладатися на Твоє милосердя і укріпи їх у вірі в Твого Сина. Нехай це 

випробування утримує наш народ у побожності і допоможе нам перебувати в правдивій 

любові та милосерді. Вчини справедливо відповідно до Твоєї святої волі з тими, хто пролив 

невинну кров, скоїв злочин і насилля. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце 

мудре! (Пс.90:12), а тут, на землі могли належно використовувати Твої засоби благодаті. 

Поблагослови Україну миром, любов’ю, злагодою, усяким добром, яке приходить від Тебе. 

Дай нам дістатися Твого Небесного Царства через Ісуса Христа, Твого Однородженого Сина, 

а нашого єдиного Господа і Спасителя, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом, 

усім загинулим сотвори вічну пам'ять. В ім'я Ісуса Христа, амінь! 
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10. МОЛИТВИ ЗА ХВОРИХ І ПІД ЧАС ХВОРОБИ 

 
Великий Цілителю душі та тіла, я боровся з недугою і болем. Якщо буде на те Твоя воля, дай 

цим дням минутися якнайшвидше.  Провадь мене Своєю рукою, котра піклується про мене і 

дає мені впевненості у її могутності та силі.  Якщо мені прийдеться страждати далі, зміцни 

мою віру і подай мені втіхи, знаючи, що Ти не допустиш, щоб зі мною трапилося те, що не є 

для мого вічного добра.  Амінь.  

* 

Всемогутній Отче, Подателю життя і здоров’я, Я молюся за рабів Твоїх (імена) і за всіх, що 

перебувають в недузі і стражданні.  Дай, щоб посеред болю вони були втішені Твоєю 

присутністю і підтримані Твоєю любов’ю.  Якщо буде на те Твоя милостива воля, уздорови і 

спаси їх. Заради Ісуса Христа, амінь. 

* 
Господи Боже, небесний Отче!  Якщо буде на те Твоя милостива воля, відвідай мене, 

сповненого тілесних немочей – ось я перед Тобою.  Я знаю, що Ти добрий і милостивий, і 

все, що стається зі мною – з Твоєї волі, задля мого добра і благословення.  Дай мені 

прийняти цю хворобу з терпінням, у вірі і надії, так щоб навіть моя неміч могла бути Тобі на 

славу і шану; заради Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя.  Амінь.     

* 

Всемогутній Боже!  Ти пробачаєш нам наші беззаконня і зціляєш наші хвороби.  Ти об’явив 

нам Своє святе Ім’я, щоб бути нашим Господом. Ти також послав у світ Свого улюбленого 

Сина, щоб забрати наші немочі. Зглянься, милостивий, на Твоїх негідних рабів, пробач нам 

наші провини і Своїм милосердям позбав нас від страждань немочі, якій Ти дозволив прийти 

до нас.  Ми благаємо про це згідно Твоєї волі і заради Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь.   

* 

Боже наш, Сило слабкого, і Втіхо тих, хто страждає.  Почуй, о милостивий, мою молитву і 

даруй Твоєму рабові поміч Твоєї могутності, щоб моя неміч обернулась на одужання, а мій 

смуток – на радість; через Ісуса Христа, нашого Господа, я благаю про це.  Амінь.   

* 

Ісусе Христе, Сину Божий, Ти переніс біль на хресті заради мене і помер за мої гріхи.  

Милостивий будь до мене грішного, пробач мені мої провини і збережи мою віру.  Амінь.   

* 

Господи Ісусе Христе,  зглянься наді мною, грішним.  Допоможи мені, визволи мою грішну 

душу і спаси мене.  Я покладаю на Тебе всю мою віру і надію, то ж не дай мені бути 

посоромленим.  Не виявляй Свого праведного суду щодо мене, але поглянь на мене очима 

Твоєї ласки.  Прийми мене, Господи, і визнай мене, створеного Твоєю рукою, врятованого і 

викупленого Твоєю дорогоцінною кров’ю за вівцю Твоєї отари.  Милостивий будь до мене, 

грішного, і допоможи мені, Боже спасіння мого, заради Твого святого Імені.  Амінь.   

 

За одужання і Божу ласку. 

Дорогий небесний Отче, заради невимовних мук і страждання Твого Сина, а мого 

єдиного Господа і Спасителя Ісуса Христа, милостивий будь до мене, грішного(ї). Дай мені з 

чистим і покірним серцем прийняти все, що пошле мені цей день. Через те, що Ти сам знаєш, 

що краще для мене, дай мені з терпінням і покорою брати із Твоєї руки все, що Ти даєш – 

радість і біль, щастя і немочі, покладаючись на Твою невимовну любов і ласку і довіряючись 

Тобі без жодного сумніву. Я слабкий (а), тому прошу Тебе, Отче небесний, будь моєю 

силою. Якщо буде Твоя милостива воля, дай, щоб мої немочі обернулися на одужання, а 

смуток – на радість. Поблагослови мене і тих, що разом зі мною перебувають тут і покріпи 

мою віру, поблагослови тих, хто лікує мене. Зміцни мої духовні і фізичні сили, щоб я міг 

(могла) одужати і повернутися додому, до своєї родини.  Коли прийде вечір, дай, Господи, 

щоб в той час, як тіло моє буде відпочивати, моя душа завжди пильнувала і була готова стати 

перед Тобою. Нехай Твої святі ангели будуть зі мною, моїми рідними і близькими, щоб 
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лихий недоброзичливець не мав ніякої влади над нами. Я прошу про це через Твого Сина, 

Який живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом, – один Бог, нині і повіки вічні. Амінь. 

У видужанні 

Господи мого життя, в турботі я кликав Тебе і Ти визволив мене.  Прийми мою подяку у 

послуху та покорі. Поблагослови тих, хто молився за мене, і хто служив мені під час недуги.  

Дай мені використати всі дні мого життя для вдячної хвали і служіння Тобі одному.  Амінь.   

 

 

 

 

11. БЛАГАЛЬНІ МОЛИТВИ ТИХ, ХТО ВІДХОДИТЬ ДО ГОСПОДА, 

ПОМИНАЛЬНІ МОЛИТВИ 
 

У Твої руки, милосердний Спасителю, прийми мого духа!  Визнай мене за овечку Твоєї 

отари, – грішника (-цю), якого (яку) Ти викупив Своєю дорогоцінною кров’ю.  Прийми мене 

в руки Твоєї благодаті, у благословенний спочинок вічного миру, у преславну спільноту всіх 

святих, що у світлі перебувають.  Нехай моя душа знайде спочинок у мирі з душами тих, хто 

відійшов у вірі в Тебе. Нехай вона стане перед Твоїм лицем, а довкола неї будуть Твої 

ангели, і святі привітають її у Твоїх небесних оселях, де немає більше ні страждань, ні болю, 

ні плачу.  Прийми її, розп’ятий і воскреслий Спасителю.  На Тебе  я надіюся.  Не дай мені 

бути засудженим (-ною) ніколи.  Амінь.   

* 

Господи, дай мені повсякчас пам’ятати, що я помру, і що тут, на землі, я не маю надійного 

дому.  Вчини мене сповненим усвідомлення того, що моє життя – коротке. Утримуй мене 

завжди в нагадуванні моєї смерті, щоб я міг жити і померти в цьому світі не для себе, а для 

Тебе.  Дай мені, Господи, радісно очікувати день мого відходу і повернення до Твого Сина  

Ісуса Христа  у вірі, сповненій радості, щоб я міг приступати до моєї смерті святою ходою і 

побожним життям через замешкання Святого Духа і заслуги Ісуса Христа, мого Господа і 

Спасителя.  Амінь.  

* 

Відійди у мирі, викуплена душе! В Ім’я Бога Отця всемогутнього, Який створив тебе; в Ім’я 

Ісуса Христа, Який викупив Тебе; в Ім’я Святого Духа, Який вчинив тебе святою, увівши 

зараз на гору Сіон, місто живого Бога, небесний Єрусалим, до незліченної кількості ангелів, і 

до всього зібрання Церкви Первородженого, яка записана на небесах.  Нехай Господь береже 

твій вихід і твій вхід відтепер і повіки віків.  Амінь. 

 

Поминальна молитва на річницю смерті 

Милостивий Боже, наш небесний Отче! Нині, пригадуючи кончину (ім’я), ми впокорюємось 

під Твою могутню правицю. Ми знаємо, що наше життя і смерть знаходяться в Твоїх руках. 

У Твоїй книзі записаний кожний відпущений нам день. Ми дякуємо Тобі, Господи, 

пригадуючи (ім’я), за той час впродовж якого він (вона) перебував (-ла) серед нас. На 

прикладі кончини (ім’я), а також  багатьох інших наших рідних і близьких, допоможи нам 

усвідомити яким коротким є наше земне життя і яким швидкоплинним є кожен день, так 

щоби ми провадили це життя в побожності і святості, слідуючи Твоїм настановам і Заповітам  

“... бо все швидко минає, і ми відлітаємо...” (Пс.89:10). Просимо Тебе, наш небесний Отче, 

даруй нам правдиве братерство протягом цього короткого і дорогоцінного часу благодаті, 

зміцни нас у вірі в Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, допоможи нам належно 

підготуватися до спільноти зі святими, які вже досягли Твоїх небесних осель в незмінній і 

вічній радості та блаженстві. Амінь. 
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12.  МОЛИТВИ ПРО ПОДРУЖЖЯ,  ДІТЕЙ,  РОДИННЕ ЖИТТЯ 
 

За родину 

Отче Небесний, дякую Тобі за мій дім і родину, за любов та лагідність, радісний сміх та 

смуток, за хліб насущний.  Допоможи мені належно піклуватися всіма Твоїми дарами  про 

моїх рідних та ближніх, і радіти  у Твоїй доброті.   Нехай Твій мир буде з нами, а присутність 

Твоя захищає нас повсякчас.  Амінь. 

 

За побожне подружжя 

Боже ніжності, любові і сили, поблагослови наш дім і все, що в нас є завдяки Тобі, наш 

прихід і наш відхід.  Дай нам не втомлюватись, роблячи добро, і покріпляй нас в турботах.  

Допоможи нам бути чуйними, терпеливими і милосердними, і з’єднай наші життя в одне ціле 

задля любові до Тебе і одне до одного.  Амінь.  

 

Молитва дітей за батьків 

Всемилостивий Боже!  Дякую Тобі за моїх тата і маму, за все те добро, яке Ти дав мені через 

них.  Вони виховали мене, навчили любити Твої Заповіді, Твоє Святе Боже Слово.  Я люблю 

їх всім серцем і хочу шанувати і слухатись їх, як Ти наказуєш мені.  Прошу Тебе, Господи, 

через Ісуса Христа, допоможи мені, щоб я завжди цього дотримував.  Поблагослови моїх 

батьків усяким добром, здоров’ям, і довгим, щасливим життям, вбережи їх від усякого зла, 

дай їм з Твоєю поміччю і приявністю Святого Духа подолати  всі труднощі і на старості 

діждатися потіхи від своїх дітей, а насамперед від мене.  По їхній смерті, прийми їх, а також 

мене до осель Твого Небесного Царства.  Амінь.     

 

Молитва хлопця  про подружжя 

Дорогий небесний Отче, Ти створив чоловіка та жінку і запровадив та поблагословив 

подружжя, щоб людський рід тривав, дякував Тобі і сповняв Твою святу волю. У Святім 

Євангелії Ти сказав: «Покине…чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть 

обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина 

нехай не розлучує!» (Матвія 19:5-6).   

Прошу Тебе, мій любий Господи, допоможи мені знайти мою другу половинку, – 

побожну і люблячу дружину, яка б любила Тебе і Твоє Слово, так само, як я, кохала б мене і 

з радістю шанувала Твої настанови щодо шлюбу, подружнього життя та обов’язків чоловіка і 

дружини, даних Тобою людям  у Святому Писанні. Я мрію, Господи, про наречену та 

дружину,  з якою би я розділив свою долю, створив гарну християнську сім'ю, виховав з нею 

побожних дітей, яких ми разом чекатимемо, як Твого благословенного дарунку, щоб 

передати їм нашу любов  до Тебе.  

Благаю Тебе, дай мені дружину,  яка любитиме мене, наслідуючи  приклад Твоєї 

любові, ділитиме зі мною щастя і радість, смуток і біль, щоб разом з нею ми йшли життєвим 

шляхом, освячені Твоєю правдою і вкорінені у вірі в нашого єдиного Спасителя і 

Викупителя Ісуса Христа. Допоможи мені бути  співчутливим і милосердним, вміти прощати 

і жертвувати тим, що Ти дав мені, заради добра моїх ближніх.    

Молюся до Тебе, мій Боже, обдаруй мене щасливим шлюбом, який триватиме до кінця 

мого життя. Провадь мене стежками Твоїх заповідей. Збережи мої помисли і вчинки в 

чистоті та святості. Почуй мене, Господи, заради Твого Сина, а мого єдиного Спасителя 

Ісуса Христа. Амінь! 

 

Молитва дівчини/жінки про подружжя 

Дорогий небесний Отче, Ти створив чоловіка та жінку і запровадив та поблагословив 

подружжя, щоб людський рід тривав, дякував Тобі і сповняв Твою святу волю. У Святім 

Євангелії Ти сказав: «Покине…чоловік батька й матір, і пристане до дружини своєї, і стануть 

обоє вони одним тілом, тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина 

нехай не розлучує!» (Матвія 19:5-6).   
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Прошу Тебе, мій любий Господи, допоможи мені знайти мою другу половинку, – 

побожного і люблячого чоловіка, який би любив Тебе і Твоє Слово, так само, як я, кохав би 

мене, і з радістю шанував Твої настанови щодо шлюбу, подружнього життя та обов’язків 

чоловіка і дружини, даних Тобою людям  у Святому Писанні. Я мрію, Господи, про 

нареченого та чоловіка,  з яким би я розділила свою долю, створила гарну християнську 

сім'ю, народила і виховала з ним побожних дітей, яких ми разом чекатимемо, як Твого 

благословенного дарунку, щоб передати їм нашу любов  до Тебе.  

Благаю Тебе, дай мені чоловіка,  який любитиме мене, наслідуючи  приклад Твоєї 

любові, ділитиме зі мною щастя і радість, смуток і біль, щоб разом з ним ми йшли життєвим 

шляхом, освячені Твоєю правдою і вкорінені у вірі в нашого єдиного Спасителя і 

Викупителя Ісуса Христа. Допоможи мені бути  співчутливою і милосердною, вміти 

прощати і жертвувати тим, що Ти дав мені, заради добра моїх ближніх.    

Молюся до Тебе, мій Боже, обдаруй мене щасливим шлюбом, який триватиме до кінця 

мого життя. Провадь мене стежками Твоїх заповідей. Збережи мої помисли і вчинки в 

чистоті та святості.  Почуй мене, Господи, заради Твого Сина, а мого єдиного Спасителя 

Ісуса Христа. Амінь! 

 

Прохальні молитви подружжя про дітей 

Милосердний і всемогутній Боже, почуй нашу молитву і даруй нам Свою благодать. Будь 

милостивий, Господи до нас, грішних. Через те, що Ти сам встановив закон примноження 

людського роду, ми молимо Тебе – будь для нас милосердним Покровителем і нехай з Твоєю 

поміччю збережеться запроваджене Тобою. Своєю могутньою силою Ти все створив з нічого 

і поклав початок усього, що існує в світі. Ти людину створив на Свій образ і подобу і 

запровадив подружжя, встановивши у ньому об’єднання чоловіка і дружини за прикладом 

Ісуса Христа з Церквою. Зглянься, милостивий, на рабів Твоїх (імена), благаючих про Твоє 

заступництво і допомогу. Вияви до нас Свою милість, і якщо буде на те Твоя свята Божа воля 

– даруй нам плідність і можливість побачити своїх діточок. Покріпи нас у вірі і покладанні 

на Тебе і Твої обітниці. Ми просимо це через Ісуса Христа – нашого єдиного Господа і 

Спасителя, який живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – один Бог, нині і повсякчас 

і повіки вічні. Амінь.  

* 

Милосердний і всемогутній Боже, що вислуховуєш молитви Твоїх дітей, почуй цю молитву і 

даруй  Свою благодать (ім’я чоловіка та дружини), які палко бажають стати батьками і мати 

дітей, яких вони хочуть любити і виховувати у вірі в Тебе. Будь милостивий до них. Через те, 

що Ти сам встановив закон примноження людського роду, прошу Тебе – будь для них 

милосердним Покровителем і нехай з Твоєю поміччю збережеться запроваджене Тобою. Для 

Тебе немає нічого неможливого. Своєю могутньою силою Ти все створив з нічого і поклав 

початок усього, що існує в світі. Ти людину створив на Свій образ і подобу і запровадив 

подружжя, настановивши у ньому об’єднання чоловіка і дружини за прикладом Ісуса Христа 

з Церквою. Зглянься, милостивий, на рабів Твоїх (імена), благаючих про Твоє заступництво і 

допомогу. Вияви до них Свою милість, і якщо буде на те Твоя свята Божа воля, даруй їм 

плідність і можливість побачити своїх діточок. Покріпи їх у вірі і покладанні на Тебе і Твої 

обітниці.  Я прошу про це через Ісуса Христа – нашого єдиного Викупителя і Спасителя, 

який живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – один Бог, нині і повсякчас і повіки 

вічні. Амінь.  

 

Молитва батьків за своїх дітей 

Дорогий небесний Отче, відразу після народження своїх дітей у Святому Хрищенні я передав 

(передала) їх у Твої милостиві руки. Поглянь, –  зараз я роблю те саме у цій молитві. Прошу 

Тебе –  поблагослови моїх дітей – їхній вихід і вхід. Утримуй їх в побожнім страху, щоб їхнє 

сумління ніколи не обтяжувалось гріхами і вони ніколи не ображали Тебе, або, чого гіршого 

– не відпали від Твоєї ласки. Дай їм сердець, сповнених віри, покори, послуху і побожності, 

щоб вони, подібно до дитятка Ісуса, могли зростати в мудрості і прихильності до Тебе і 
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людей. Вирізьби на їхній серцях образ Твого Сина Ісуса Христа, щоб вони аж до 

благословенного кінця трималися милостивого Бога і мали незаплямоване сумління. Дай, 

Господи, щоб мої діти були палкими у молитвах, міцно вкоріненими в християнській вірі, 

ревними в поклонінні Тобі, стриманими і чистими в повсякденному житті, побожними в 

спілкуванні. Дай, щоб своїми словами чи вчинками вони не засуджували інших, стягаючи, 

таким чином, Твій праведний гнів і осуд на себе самих. Вбережи їх від спокус і поганого 

товариства. Утримуй їх Твоїм Святим Духом у Твоїй Святій присутності, щоб вони завжди 

пам’ятали, що Ти поруч них вдома і поза домівкою, вдень і вночі, в товаристві і наодинці. 

Нехай Твої святі ангели завжди будуть з ними і охороняють їх на їхніх життєвих шляхах. 

Рятуй їх за допомогою Твоїх ангелів, як Ти вчинив це з Лотом. Дай їм, подібно до Якова, 

бути завжди під  їхньою постійною опікою.  Прошу це в ім’я Ісуса Христа, Амінь. 

 

Молитва жінки під час вагітності 

Всемогутній Боже, Творче всього видимого і невидимого. До Тебе – нашого 

милостивого небесного Отця ми припадаємо, обдаровані Тобою усіма рясними 

благословеннями. У Своїй незбагненній мудрості Ти настановив, щоб через чоловіка і 

дружину у запровадженому Тобою подружжі примножувався людський рід. Ти виявив 

бажання поблагословити людей, щоб вони плодились і наповнювали землю. Нехай 

прославлене буде Твоє ім’я посеред нас повіки вічні за все, вчинене Тобою! Я дякую Тобі, 

Господи, за Твоє велике милосердя, що Ти поблагословив мене подружжям і дарував плід, 

який я зараз ношу у своєму лоні. Це Твій дарунок, Твоє милосердя, любий Господи! Тому я з 

покірним серцем звертаюсь до Тебе з вдячною молитвою і прошу – збережи те, що Ти 

створив і приведи його до благословенного народження.  

Я знаю, Господи, що всі ми приходимо в цей світ грішними і цілковито 

неспроможними спастись своїми власними силами. Гріх, що лежить всередині нас, спонукає 

нас до легковажності і веде до загибелі. Але зі Своєї ласки Ти вирішив спасти грішне 

людство, а також мене, через Свого Сина, а нашого єдиного Господа і Спасителя Ісуса 

Христа. У Твої руки я передаю свої тіло і душу, і все, що маю, і благаю Тебе: зглянься наді 

мною, грішною, поблагослови також мого чоловіка, щоб ми разом поклонялися Тобі у вірі і 

правді і служили Тобі з радістю на кожному місці.   

Я прошу Тебе, небесний Отче, даруй мені благословенний перебіг моєї вагітності і 

поблагослови народженням дитини, яку я ношу у своїм лоні. Почуй, милостивий, цю 

молитву і зглянься на благання Твоєї покірної раби заради Ісуса Христа - нашого єдиного 

Господа і Спасителя, який живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – один Бог, нині і 

повсякчас і повіки вічні. Амінь. 

 

Молитва матері, що очікує дитину 

Дорогий небесний Отче, з мого серця линуть до тебе слова, котрими Діва Марія впокорилася 

перед Тобою: “Нехай буде мені як Господній рабі”. Господи, дай мені бути належно 

приготовленою до мого материнського покликання, вберігай мене і мою дитину. Дай мені, як 

Твоєму створінню, як дружині і матері завжди бути вірною Тобі. Покріпи мене у вірі і 

покладанні на Тебе повсякчас. Я прошу це через Ісуса Христа, мого єдиного Господа і 

Спасителя, який живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – один Бог, нині і повіки 

вічні. Амінь. 

 

Молитва жінки перед пологами 

Господи, Подателю життя і спасіння. “Дивні діла Твої і душа моя знає про це!” Моя 

душа переповнюється трепетом, коли я думаю про те, що Ти дозволив мені бути причетною 

до цієї дитини, яку я виношую під серцем. В покорі я складаю Тобі подяку за те, що ти 

поблагословив мене бути матір'ю. Отче небесний, через Твого Сина, а мого єдиного Господа 

і Спасителя Ісуса Христа, я прошу Тебе — попіклуйся про мене під час пологів, як Ти 

піклувався впродовж моєї вагітності. Попіклуйся також про мою дитину. Під час пологів 

будь для нас вірним притулком і міцною охороною і вбережи мене  і моє дитя при житті, 



31 

 

щоб воно стало для мене запорукою Твого безмежного милосердя.  Керуй своєю мудрістю 

лікарями, які будуть біля мене під час пологів. Наповни миром, спокоєм і покладанням на 

Тебе мене і моїх рідних. 

Від Тебе, Господи, бере початок кожен добрий і довершений дар. Дай, щоби це дитя, 

стало для мене і моїх рідних ще одним дарунком Твоєї любові, з котрої Ти послав у світ 

Свого Сина, щоби кожен, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Покладаюся на 

Тебе, мій Боже, і довіряю Тобі своє життя і життя своєї дитини. Заради Ісуса Христа, - 

допоможи мені, поблагослови і помилуй.  Амінь. 

 

Молитва жінки, що овдовіла  

Дорогий небесний Отче, Ти обіцяєш втіху і розраду всім, хто вдається до Тебе у смутку і 

недолі. Молюся Тобі, Господи, поглянь на моє сирітство, покріпи і потіш мене. Я знаю, 

Господи, що нічого не стається без Твоєї святої волі. Я знаю, що Ти все чиниш задля мого 

добра. Однак, я тяжко сумую після втрати мого чоловіка – найкращого і найвірнішого друга, 

котрого Ти дав мені і поблагословив мене подружнім життям із ним. Подай мені втіху, 

любий Господи! Даруй мені розраду, особливо тоді, коли у моєму серці панує жаль, а 

прикрощі і турботи щоденного життя і подвійний тягар обов’язків відбирають в мене духовні 

сили і ставлять мене над проваллям розпуки. В такий час, Господи, покріпи мою віру в Твого 

Сина, що помер за мене за хресті і нагадай мені Твої слова: “Блаженні ті, що плачуть, бо 

вони будуть втішені”. Молю Тебе, Господи, не залишай мене без Твоєї опіки і вбережи мене, 

щоб я ніколи не зійшла з Твого шляху і не потрапила у небезпеку, що стане загрозою для 

моєї душі. Вчини, Господи, щоб нагадування про смерть і страждання Твого улюбленого 

Сина утримували мене в Твоєму слові і вдячній молитві Тобі, а також твердій надії, щоби 

призначеного часу я могла вспадкувати небесну домівку, де Ти царюєш разом із Твоїм 

Сином і Святим Духом, один Бог, нині і повіки вічні. Амінь. 

 

Молитва матері за неслухняних дітей 

Всевидячий, всезнаючий і многомилостивий Боже, Ти знаєш всі людські серця. Ти краще від 

мене бачиш провини моєї дитини. Але Ти, Господи, також бачиш моє переживання і біль за 

неї. До Тебе, всемогутній Господи, я вдаюся за поміччю. Своєю ласкою Ти цілковито 

змінюєш навіть найтвердіші серця. Ти милостиво притягнув до Себе розбійника на хресті! 

Ти змінив серця багатьох грішників. Благаю Тебе, дорогий небесний Отче, скеруй мою 

дитину до послуху і покори Тобі. Дай, щоб вона стала на шлях, котрий вказуєш Ти, 

покаялася, жила згідно Твоєї святої волі і робила тільки те, що добре в Твоїх очах. Я прошу 

це через Ісуса Христа, мого єдиного Господа і Спасителя, який живе і царює з Тобою, Отче, і 

зі Святим Духом – один Бог, нині і повіки вічні. Амінь. 

 

 

 

 

 

 

13. МОЛИТВИ ЗА ВТРАЧЕНИХ ДІТЕЙ І ДІТЕЙ З ВАДАМИ 
 

Всемогутній і вічний Боже, – все перебуває у Твоїх руках – Ти даєш і забираєш.  Так само, як 

гори вищі від неба – Твої думки вищі від наших. Навчи нас завжди покладатися на Тебе і 

покріпи цих сумуючих батьків, на котрих Ти поклав цей важкий тягар. Допоможи їм 

прийняти з Твоєї руки це випробування і наповни їхні серця втіхою та миром, щоб вони мали 

певність, що Твої шляхи завжди провадять до правди та добра. Навчи їх, що вірують в Тебе, 

повсякчас покладатися на Твоє милосердя й укріпи їх у вірі, що це дитя, котре Ти ще до його 

народження покликав до Себе, було взяте Тобою до небесної домівки навіть без Святого 

Хрищення, і Ти повернеш його їм під час воскресіння всіх праведних згідно Твоєї обітниці. 

Нехай це випробування утримує їх у побожному каятті і допоможе їм перебувати у 
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правдивій любові та вірі, скеровуючи їх до Твого Царства небесного, в котрому Ти 

приготував місце також і для них. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули серце 

мудре! (Пс.90:12), а тут, на землі могли належно використовувати Твої засоби благодаті. Дай 

нам усім, небесний Отче, дістатися Твого Небесного Царства через  Ісуса Христа, Твого 

Однородженого Сина, а нашого єдиного Господа і  Спасителя, який живе і царює разом з 

Тобою і Святим Духом – один Бог, нині і повіки Амінь.  

* 

У Слові Божім написано: Господь дав, і Господь узяв... Нехай буде благословенне Господнє 

Ім'я! (Йова 1:21) 42 Так само й воскресіння мертвих: сіється в тління, в нетління встає, 43 

сіється в неславу, у славі встає, сіється в немочі, у силі встає, 44 сіється тіло звичайне, встає 

тіло духовне. Є тіло звичайне, є й тіло духовне. (1Кор.15:42-44). 53 Мусить бо тлінне оце 

зодягнутись в нетління, а смертне оце зодягтися в безсмертя. 54 А коли оце тлінне в нетління 

зодягнеться, і оце смертне в безсмертя зодягнеться, тоді збудеться слово написане: 

Поглинута смерть перемогою! 55 Де, смерте, твоя перемога? Де твоє, смерте, жало? 56 Жало 

ж смерті то гріх, а сила гріха то Закон. 57 А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом 

Христом перемогу нам дав. (1Кор.15:53-57). Амінь. 

* 

Всемогутній і милосердний Отче, Утішителю всіх, що в стражданнях та смутку перебувають, 

благаємо Тебе, нехай Твій Дух Святий наповнить втіхою цих сумуючих батьків, що 

побиваються за своїм дитятком. Зміцни їх у твердій вірі та надії, щоб вони могли терпеливо 

очікувати благословенного дня приходу Твого Сина, коли всі, хто вірує в Тебе, зустрінуться 

знову на небесах у радості та славі. Через Твого Сина – Амінь!  

 

Молитва за охрищених немовлят, які померли.  

Всемогутній Боже, Отче наш небесний, у Своїй мудрості та провидінні Ти покликав 

душу цієї дитини з цього земного життя до вічності. Дякуємо Тобі за те, що у Святому 

Хрищенні Ти вчинив її спадкоємцем Твого Небесного Царства. Благаємо Тебе, – за 

допомогою Твого Слова наповни втіхою серця сумуючих за цією дитиною через її 

передчасну смерть. Прийми її батьків під свою опіку, щоб вони у щирій вірі могли 

прославити Твої недовідомі шляхи. Допоможи їм зрозуміти, що дитя, яке відцвіло на землі, 

наче квітка, вони побачать одного дня у вічнім блаженстві та радості. Вчини так, щоб через 

це випробування вони ще більше наблизилися до Тебе і утвердилися у вірі та вічному житті 

через Твого Сина. Даруй нам усім, хто ще на землі перебуває, щоби з приявністю Твого 

Святого Духа ми продовжували твердо стояти у правдивій вірі і в побожнім страху, аби 

належного часу з’явитися  перед Твоїм святим лицем і набути вічне життя у Твоєму Царстві 

Небесному.  Заради Христа – амінь!  

 

Молитва батьків розумово відсталих дітей 

Господи Ісусе, як чудово Ти відповів на молитву жінки ханенеянки, котра благала Тебе 

вилікувати її важко хвору доньку (Матвія 15:22-28). Спасителю наш, зараз ми молимось до 

Тебе за нашу дитину!  Ми палко бажаємо, щоб вона розвивалась, як усі здорові діти. Ми 

знаємо, що для Тебе немає нічого неможливого і Ти можеш зцілити нашу доньку (сина), 

якщо буде на те Твоя свята воля, на котру ми покірно кладемо надію. Господи, ми визнаємо, 

що у випробуванні, яке нам дісталося, наша віра інколи слабне через смуток і страждання, і 

щиро каємось у цьому. Ми не шукаємо пояснення та причин цього випробування, але 

доручаємо все у Твої вірні руки і просимо – за допомогою Твого життєдайного Слова зміцни 

нашу віру в Твою обітницю, що навіть це наше горе Ти обернеш нам на добро. Благаємо 

Тебе, дай цій дитині пізнати Твою любов і милосердя. Дай їй пізнати Тебе, як Свого 

найдорожчого Пастиря, Викупителя і Спасителя, котрий віддав за неї Своє життя і завжди 

піклуватиметься про неї, овечку Його отари, котру Він провадить до Царства небесного, 

життя і спасіння. Почуй цю щиру молитву, спаси і помилуй. Заради Ісус Христа - Амінь.  
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Молитва батьків дітей з фізичними вадами. 

Дорогий Господи Ісусе, Ти сказав: «Пустіть діток, і не бороніть їм приходити до Мене, бо 

таким належить Царство Небесне» (Матвія 19:14). У Святому Хрищенні згідно Твоєї волі ми 

привели свою дитину до Тебе. За допомогою Твоєї  купелі відродження Ти очистив її від 

прокляття гріха і вчинив Своєю дитиною. Дякуємо Тобі за цю ласку і благословення 

Хрищення, якими Ти обдарував нашого сина (доньку).  Але ми маємо одну проблему, котра 

нас дуже непокоїть – наше улюблене дитя має фізичну ваду. Воно не може гратися, бігати, 

веселитися і тішитися, як інші діти. Нас дуже турбує його майбутнє. Ми переймаємося тим, 

хто буде піклуватися про нього, коли ми самі відійдемо з цього світу до вічності. Вибач нам 

ці думки, дорогий Господи! Дай нам і нашій дитині доручити всі турботи Тобі, знаючи, що 

Ти піклуєшся про нас. Дай нам терпіння і любові, щоб ми могли належно турбуватись про 

свою дитину. Вчини так, щоб це випробування нашої віри було на добро нам і нашому 

синові (доньці). Дякуємо Тобі за наше спасіння, прощення гріхів і вічне життя. Заради Ісуса 

Христа вислухай нас і помилуй. Амінь.   

 

Молитва жінки, яка вчинила аборт 

Милостивий небесний Отче, помилуй і спаси рабу Твою, що нині живе у гріху і вчинила 

убивство зачатої згідно Твоєї волі дитини. Прости мені мою провину і помилуй мене з 

великої милості Твоєї. Вбережи мене від усякого зла і диявольського підступу, очисти від 

скверни, покріпи мої духовні і фізичні сили, сповни мене покорою і послухом  перед Тобою і 

готовністю приймати все із Твоєї руки. Пробач, Господи мені мій гріх, а також пробач тим, 

хто спонукав мене до нього. Я щиро каюсь у скоєному і благаю Тебе: прости і помилуй мене 

грішну.  Прошу про це через Ісуса Христа, мого єдиного Господа і Спасителя, який живе і 

царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом – один Бог, нині і повіки вічні. АМІНЬ. 

 

Молитва за дітей сиріт 

Господи, зглянься на бідних дітей-сиріт. Дай їм прийти до Тебе. Зігрій їхні серця, візьми їх 

під свої крила, щоб вони відчули твоє милостиве піклування, сповнене любові і милосердя і 

втішилися радістю, що у Тобі мають найкращого і найдобрішого небесного Отця, котрий їх 

ніколи не покине. В ім’я Ісуса, АМІНЬ. 

* 

Дорогий небесний Отче, поблагослови дітей-сиріт, залишених батьками, позбавлених даху 

над головою, голодних, і страждаючих.  Вилий на них повноту Твоєї любові і Твого 

милосердя. Даруй їм стати усиновленими родинами, які любитимуть їх і піклуватимуться 

про них або дай їм повернутися до своїх рідних батьків. Зціли їхні серця від недуг та 

страждань фізичних і духовних. Відкрий серця їхніх батьків до пізнання Твоєї правди і 

любові, до каяття і вспадкування через віру в Твого Сина прощення гріхів і життя вічного. В 

ім’я Ісуса, АМІНЬ. 

 

 

 

 

 

14. ПАСТИРСЬКІ МОЛИТВИ НА СЛУЖБІ БОЖІЙ 
 

Святий вечір. (Вечірня).  

Всемогутній Боже, Отче наш небесний, дякуємо Тобі за невимовний дарунок благодаті, 

який Ти дав цілому людству в народженні  Немовляти-Христа у Віфлеємі.  Його проголосив 

Твій святий ангел тієї святої ночі, котру ми пригадуємо нині. Нехай незбагненна таємниця 

втілення Твого Однородженого Сина – Слова, що сталося Тілом, – зігріє наші серця та душі і 

наповнить їх втіхою та палким бажанням, подібно до пастухів у полі, поспішати до Його 

віфлеємських ясел і служити Йому.  
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Допоможи нам у правді та дусі щирого каяття радіти в день Різдва нашого  Спасителя, 

щоб ми в живій вірі могли приєднатися до пісні хвали ангелів, радості пастухів і подиву 

мудреців зі Сходу.  

Нехай в цю святу ніч Ісус Христос знову народиться в наших душах, щоб правда, 

любов і викуплення, які Він приніс нам, віднині і повіки залишалися у нашому житті та 

наших серцях. Дай, Господи, щоб ми, подібно до Діви Марії, все, що пов’язане з Немовлям 

Ісусом, зберігали у своїх серцях і розважали над ним.  

Тепер, коли Ти вчинив нас причетними до слави Твого Сина тут, на землі, даруй нам 

Твоєї благодаті розділити Його славу на небесах. Бо Він живе і царює з Тобою, Отче, і зі 

Святим Духом – нині і повіки вічні. АМІНЬ.  

 

Різдво Господнє (Свята Літургія) 

Отче небесний, складаємо Тобі хвалу і подяку за дарунок Твого Однородженого Сина, 

котрий понизив Себе, народившись у віфлеємських яслах, щоб ми могли насолоджуватись 

щедротами Твого милосердя і повищитись, ставши завдяки Йому Твоїми дітьми. 

Господи Ісусе, славимо Тебе, що понизив Себе, щоб стати нашим Спасителем, взяв на Себе 

наші гріхи і заплатив достатню ціну за наше викуплення. Духу Святий, звеличуємо Тебе за 

те, що Ти вчинив наші серця притулком Спасителя світу, котрий приніс нашим душам спокій 

та мир прощення через віру в того, хто є нашим єдиним Господом і Викупителем. 

Трійце свята і благословенна, дай нам правдивого послуху та каяття, щоб ми могли 

проголосити Віфлеємське Дитя своїм Господом і Богом. Забери від нас ганчір’я нашої 

власної праведності і зодягни нас у царську одіж Христової досконалої праведності. 

Господи Ісусе Христе, нехай кожен дарунок  Твого Різдва, отриманий нами, завжди нагадує 

нам про нашого Спасителя, який живе і царює з Отцем і Святим Духом – нині і повіки вічні. 

Амінь! Христос рождається! Славімо Його! 

 

Напередодні  Нового року 

Милосердний Господи, напередодні Нового року дякуємо Тобі за Твою ласку, любов, добро, 

терпіння і втіху, які Ти щедро дарував нам через Твого Сина, а нашого єдиного Спасителя 

Ісуса Христа, впродовж року, що минає. Ми щоденно перебували під Твоєю опікою. Ти 

вислуховував наші молитви і давав нам те, що було добрим для нас з Твого погляду. Ти все 

провадив нам на добро. У немочах і випробуваннях Ти зміцнював нашу віру і запевняв у 

Своїй незмінній присутності поруч нас. Ісусе Христе, Ти освячував нас Своєю правдою  - 

Твоїм Словом, насичував нас Своїми життєдайними дарами – правдивими Тілом і Кров’ю у 

Господній вечері на відпущення наших гріхів і зміцнення нашої віри. Ти давав нам силу 

триматися благословінь нашого Хрищення і не збочити на манівці. Ти наділяв нас привілеєм 

звіщати Твоє Євангеліє – силу Божу на спасіння, і підтримувати його поширення своїми 

пожертвами, часом і талантами, які Ти нам дав.  Просимо Тебе, Господи, у Новому році ще 

більше наблизь нас до Себе. Дай нам мудрості  йти дорогою святості, побожності та 

праведності, щоб Твій правдивий мир був нашим скарбом і радістю.  Поблагослови 

проповідування в Україні чистого Євангелія, щоб кожен міг пізнати Тебе, як Свого 

Викупителя і Спасителя. Дай нам, тим, що пізнали Твою славу тут, на землі, одного дня 

розділити її з Тобою у Царстві небеснім. Дай сили вірно служити Тобі і ближнім. 

Поблагослови добром, побожністю, усім, що добре в Твоїх очах, весь український народ, 

спаси і помилуй. Заради Ісуса Христа, амінь! 

 

Хрищення Господнє 

Творче всесвіту, Ти від віку освятив усе, що створив. Господи, Ісусе Христе, Ти зволив 

охриститися в ріці Йордані заради нас, котрих нині Ти освячуєш Словом Твоєї правди.  Ти є 

нашим освяченням і Тобі одному славу, честь і поклін віддаємо, що живеш і царюєш  разом з 

Отцем і животворчим Святим Духом – нині і повсякчас, і повіки вічні. Спаси, Боже, людей 

Твоїх, і поблагослови благословляючих Тебе. Освяти тих, що на Тебе одного надіються, 

зміцни їхню віру і вбережи від злого. Амінь. 



35 

 

Великий Четвер - запровадження  Таїнства Господньої вечері 

Милостивий  наш Боже, Ти запровадив  Господню вечерю на відпущення гріхів і 

зміцнення віри в Тебе. Благаємо Тебе, вчини нас гідними цього святого Таїнства. Дай нам 

завжди приймати його побожно і пам’ятати, що ми наділені привілеєм приймати участь в 

ньому тільки завдяки Твоєму милосердю та ласці.  

Ми згрішили перед Тобою, втратили надію, припустилися сумнівів, переймалися 

турботами, які не є першочерговими для нас, нашого спасіння і вічного життя. Ми щиро 

каємось за це та за інші гріхи і провини, якими образили Тебе  і  просимо – не відкинь нас від 

Свого лиця, створи нам серце чисте та покірне, покріпи нашу віру, скеруй нас на дорогу, що 

провадить до побожного життя і Царства небесного.  

Наповни нас втіхою через проголошення прощення гріхів, щоб ми отримали від Тебе 

благословення  бути гостями біля Твого столу благодаті та любові, який Ти сам приготував.  

Дай нам перебувати у благословенній спільноті Твоїх правдивих Тіла і Крові разом з Твоїми 

вірними дітьми до кінця свого земного життя. Амінь.   

 

Молитва на Страсну П'ятницю 

Господи Ісусе Христе, Агнцю Божий, що був заколений за нас і всіх грішників. В цей 

день ми приходимо до підніжжя Твого хреста з каяттям і жалем, і в покорі та послусі 

сповідуємо, що Ти прийняв на Себе наші провини і наш смуток, поніс покарання за наші 

гріхи і зцілив нас своїми дорогоцінними ранами.  

Ти постраждав за нас і всіх грішників, переніс наругу і глузування від Ірода, 

несправедливість суду Каяфи та Пілата, зазнав невимовних страждань та мук. На Твою святу 

і невинну голову було покладено терновий вінець. За наші гріхи було проколено Твої руки та 

ноги і пробито бік списом. За наші переступи Твої вуста скуштували гіркоту оцту та жовчі.   

Яку велику ціну Ти заплатив за наші гріхи – ціну Твого життя! Дивлячись на Твоє 

розп’яття, ми бачимо Агнця Божого, який один раз і назавжди приніс Себе в жертву, 

викупивши підзаконних. Твій святий хрест для нас – джерело надії, радості і втіхи. Разом з 

апостолом Павлом ми промовляємо: «Я розіп’ятий з Хрестом…, а що живу в тілі тепер – 

живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене Самого Себе» (Галатів 2:19,20). 

Господи, поблагослови, щоб проповідь про Твій хрест ширилася цілим світом, притягуючи 

людей до Тебе, щоб вони могли жити з Тобою і для Тебе повіки. Амінь. 

 

Господнє Воскресіння 

Милостивий  Господи Ісусе Христе, наш воскреслий і вічний Спасителю! Ти пішов на 

хрест за наші гріхи і провини, і воскрес, щоб обдарувати нас прощенням, вічним життям і 

спасінням. З усіма, хто вірує в Тебе і поклоняється Тобі на кожнім місці в дусі та правді, ми в 

покорі схиляємо перед Тобою свої коліна, як перед Своїм єдиним Викупителем і 

Спасителем, котрий визволив нас і всіх людей від влади гріха, диявола та смерті і просимо – 

очисти наші серця від усіх провин та грішних бажань, наповни їх Своїм правдивим миром, 

який перевищує все, і керуй нашими думками та вчинками.   

Ми радіємо і тішимося, що Ти милостиво дарував нам прощення і Своєю святою 

кров'ю, пролитою на Голгофі, примирив нас із небесним Отцем, щоб ми могли стати Божими 

дітьми і споглядати Боже обличчя, пізнаючи Його невимовні милосердя, любов і доброту.  

Складаємо Тобі подяку за те, що Ти обдарував нас надією та спасаючою силою Твого хреста, 

так що віруючи в Тебе, ми можемо не боятися смерті та осуду.  Благаємо Тебе, даруй тим, 

хто в цей день сповнений смутку через втрату своїх рідних та близьких, які покладали надію 

на Тебе, - втіху, котру містять Твої обітниці про те, що настане день і вони поєднаються з 

ними у вічній славі на небесах.  

Ми тішимося нині, знаючи, що Твоя Церква прямує вперед переможною ходою і 

пекельні брами ніколи не здолають її. Прийми нашу обітницю служити Тобі і бути завжди 

вірним Тобі. Викорени з наших сердець всі сумніви та турботи, які затьмарюють любов до 

Тебе і Твого Євангелія спасіння. Нехай Твій Святий Дух підтримує в нашому серці цю 

любов, щоб вона ніколи не згасала. Провадь нас шляхом, осяяним світлом  Твого живого і 
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вічного Слова до кінця нашого життя, щоб одного дня ми могли побачити Твою славу і 

звеличити Тебе з усіма святими та ангелами на небесах. Амінь! 

 

Стрітення Господнє 

Господи, Боже наш, що з волі Своєї розумні і духовні Сили створив, – молимось Тобі і 

благаємо: прийми нашу посильну хвалу разом з усіма творіннями Твоїми, і подай нам 

щедрих дарів Твоєї благодаті, бо Тобі вклоняється кожен рід небесних і земних, – все, що 

дихає. Всяке творіння прославляє незбагненну славу Твою, бо Ти один єси Бог невимовний, 

недовідомий, правдивий і многомилостивий.  Бо Тебе славлять всі народи, і ми Тобі славу 

віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, тепер і повсякчас і повіки віків.  Амінь.   

  

Благовіщення 

Благаємо Тебе, Боже наш, вилий Свою ласку на нас, грішних, щоб, як було звіщено 

про втілення Твого Однородженого Сина Ісуса Христа через ангельське послання Діві Марії 

і нам, так само через Його хрест і страждання ми могли бути приведені до слави Його 

воскресіння. Ми просимо це через Ісуса Христа нашого Господа, який живе і царює з Тобою 

і Святим Духом, один Бог, нині і повіки віків. Амінь. 

 

Вербна неділя 

Дорогий небесний Отче, величаємо і славимо Тебе за той незбагненний вияв любові, 

котрим Ти викупив нас через Ісуса Христа, Твого Однородженого Сина, а нашого Господа і 

Спасителя. Подібно до того як Його вітали в Єрусалимі ті, що встеляли для Нього дорогу 

своєю одежею і пальмовим віттям, даруй і нам завжди вітати Його як Свого царя і слідувати 

за Ним без жодного сумніву з покладанням та певністю, бо Він живе і царює з Тобою і 

Святим Духом, один Бог, нині і повіки віків.  Амінь. 

 

Вознесіння Господнє 

Господи Ісусе Христе, Царю слави, Ти вознісся на небеса і посівши по правицю Отця, 

керуєш усіма народами. Молимо Тебе: не залишай нас самих, але даруй нам Духа правди, 

щоб згідно Твого наказу і Твоєї могутності ми могли бути Твоїми правдивими свідками по 

всьому світі; бо Тобі, що живеш і царюєш разом з Отцем і Святим Духом, єдиному 

правдивому Богові належиться вся слава нині, і повіки віків. Амінь. 

 

П’ятидесятниця, зішестя Святого Духа 

Всемогутній Боже і Отче наш небесний, Твій Святий Дух на П’ятдесятницю зійшов на 

апостолів і дав їм відвагу сміливо і без вагання проголошувати Твоє могутнє слово, щоб всі 

люди могли пізнати Тебе – єдиного правдивого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. 

Поблагослови, щоб через його проповідування, як Закону та Євангелія, просвічені Святим 

Духом грішники наверталися до спасіння і приєднувались до Церкви Ісуса Христа. Даруй 

нам ревність у служінні Тобі та ближнім. Просвіти наш розум і думки, щоб інші могли 

бачити наші добрі діла і прославляти Тебе. Наповни наше життя правдивим каяттям, 

милосердям, любов’ю та прощенням. Господи Духу Святий, прославляємо Тебе за гідні 

подиву діла Твої. Тобі одному, разом з Отцем і Сином належить вся слава, честь і поклоніння 

нині і повіки. Амінь. 

 

Преображення Господнє 

Господи Боже наш, напередодні страждання і смерті Свого Однородженого Сина Ти 

виявив Його славу на святій горі. Дай нам, щоб ми, всі хто несе Його хрест на землі, могли 

через віру в Нього споглядати світло Його небесної слави і відтак бути зміненими на Його 

подобу. Ми просимо про це через Ісуса Христа нашого Господа, який живе і царює з Тобою і 

Святим Духом, один Бог нині і повіки вічні. Амінь.     
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День Хреста Господнього 

Апостол Павло говорить: «Бо ж слово про хреста тим, що гинуть, то глупота, а для нас, 

що спасаємось, Сила Божа!» (1Кор.1:18), «А щодо мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба 

тільки хрестом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу» 

(Гал.6:14). Отче небесний, даруй нам, щоб не лише у День Господнього хреста, а щоденно і 

повсякчас наші серця, розум і душі були зосередженні  на особі та ділі Твого Однородженого 

Сина, а нашого єдиного Господа і Спасителя Ісуса Христа, який помер за нас та всіх людей, 

викупив нас від влади гріха, диявола і смерті, відкрив для нас шлях до небес. Христовими 

ранами нас уздоровлено.  

Нехай найкращим, найшанованішим, найціннішим скарбом для нас завжди буде чисте 

Євангеліє нашого Господа Ісуса Христа.  Дай нам, Боже наш, берегти цей скарб своїми 

пожертвами, часом і даними нам Тобою дарами, підтримувати проповідування та поширення 

Євангелія.  Дай нам бути сіллю та світлом для світу. Настанови нас піклуватися про 

зміцнення віри в Божого Сина, докладати зусиль для розбудови парафії та Церкви, виявляти 

милосердя, терпеливість, мудрість, християнську любов.  Нехай Господь благословляє нашу 

парафію, наші родини, нашу працю, дарує добро, щастя, втіху, радість у спасенній вірі в 

Нього. Триєдиному Богові – Отцю, Сину і Святому Духові віддаймо славу і поклоніння нині 

і повіки. Амінь.  

 

День Діви Марії Богородиці (28 серпня) 
 

Всемогутній і вічний Боже, зі Свого милосердя Ти обрав Діву Марію, щоб вона стала земною  

матір’ю Твого Однородженого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Ти обдарував її 

чеснотами, котрі бажав би бачити у кожній дитині Божій – щирою і палкою вірою в Тебе, 

послухом Тобі, безсумнівним покладанням на Тебе, любов’ю до Тебе і Твого Слова, котре 

вона зберігала у своєму серці і розважала над ним. За все це Християнська Церква звеличує 

її, як Матір Божу, Богородицю і вшановує її, як блаженну і благословенну поміж усіма 

жінками, щедро обдаровану Божою ласкою, ту, що в Бога знайшла благодать.  Як покірна 

Божа раба впродовж свого земного життя вона звеличувала Твоє святе ім’я і раділа у Бозі, 

Спасителі своєму, скеровувала інших до Христа – нашого єдиного Господа і Викупителя. 

Нині ми молимось Тобі, Боже наш – даруй нам, що викуплені святою кров’ю Твого Сина, 

разом з Дівою Марією Богородицею і всіма святими вспадкувати у славі Твоє Царство 

небесне через Господа нашого Ісуса Христа, який живе і царює з Тобою і Святим Духом  

нині і повіки. Амінь!  
 

День Святого Миколи 

Дорогий Господи Ісусе Христе, Ти прийшов у цей світ, щоб прислужитися нам Своєю 

невимовною і незбагненною любов’ю, Своїм Євангелієм, даруванням прощення гріхів, 

спасіння і вічного життя. Ти ніколи не відкидав тих, хто потребував Твого милосердя, Твого 

проводу та опіки. Ти руку Свою відкриваєш і все, що живе зичливо годуєш, насичуєш нас 

усяким добром, щоденно піклуєшся про наші тіла і душі. Через те, що Ти спершу нас 

полюбив, ми стали здібними дарувати цю любов іншим і любити Тебе нелицемірно і 

правдиво. Ти покликав до служіння Тобі та ближнім раба Твого Миколу, котрого ми нині 

вшановуємо. Вчинивши його служителем Твого Слова і Таїнств, Ти дав йому серце, 

сповнене любові до ближніх, співчуття і щирого та палкого бажання прислужитися їм ділами 

милосердя і доброчинності. Ти дав йому віру, що чинна любов’ю, віру, котра щедро 

зароджувала добрими плодами, котрими він прославляв Тебе, допомагаючи бідним, 

немічним, сиротам, усім потребуючим. Молимось Тобі, Господи, дай нам, Твоїм дітям, йти 

за прикладом Святого Миколи за Тобою, беручи його віру, християнські чесноти і присвяту 

усього Свого життя Тобі – за взірець. Тобі одному, єдиному Спасителеві нашому, котрий 

живе і царює разом з Отцем і Святим Духом, віддаємо всю славу, хвалу і поклоніння нині і 

повіки. Амінь! 
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День Святого Степана Першомученика 

Господи, наш небесний Отче, даруй нам милостиво, щоб ми, - якщо нам доведеться 

страждати за свою віру в Твого Однородженого Сина, за Твою правду і Твоє Слово, - могли 

наслідувати приклад віри Святого диякона Степана – першомученика Християнської Церкви, 

і бути подібними до нього. Дай нам бути готовими молитися відповідно до Твоєї святої волі 

за тих, хто нас переслідуватиме чи заподіюватиме нам зло. Зміцни нашу віру, подай 

терпіння, милосердя і прощення. Ми просимо це через Ісуса Христа – нашого єдиного 

Господа і Спасителя, який живе і царює з Тобою, Отче, і зі Святим Духом, – Один Бог нині і 

повіки віків. Амінь.    

День Святого Андрія.  

Милостивий Господи, нині ми згадуємо Святого Андрія, котрого Ти зробив Своїм 

Апостолом. Він був першим серед покликаних Тобою до служіння Твоєму Євангелію 

спасіння. За Твоїм Словом він залишив рибальські тенета, щоб піти за Тобою і стати Твоїм 

вірним послідовником та учнем. Ти наділив Його дарами Святого Духа аби він звіщав іншим 

Твою Добру Новину. Ти послав Його проповідувати Євангеліє всім народом, так що через 

нього Твою Добру Новину про прощення гріхів, вічне життя і спасіння почули багато 

племен, серед котрих були і наші прабатьки. Завдяки звіщеному Слову, що містить Твою 

силу, наші пращури навертались від ідолопоклоніння до Тебе – єдиного правдивого Бога. 

Дай нам, Господи, йти слідами Святого Андрія і так само, як він, покладатися на Тебе, бути 

вірними Тобі до кінця, очікуючи Твого приходу, бо ти живеш і царюєш разом з Отцем і 

Святим Духом.  Ти з нами, серед нас, і довкола нас, Тобі одному належить слава, шана і 

поклоніння, нині і повіки.  Твоє Слово є правда, освяти нас правдою Твоєю. Амінь!  

 

День Матері 

Милостивий небесний Отче, через Свого пророка Ти промовив: «Як когось його ненька 

втішає, так вас Я потішу…» (Iс.66:13). Ми дякуємо Тобі за Твою безмежну любов, котра 

вища від усякого людського розуміння. Щоб ми могли краще збагнути її, Ти порівнюєш її з 

любов’ю матері до дитини. Покладаючись на Твою любов, ми певні, що завжди матимемо 

Твою поміч, підтримку і захист. 

Нині ми вшановуємо наших дорогих матерів і підносимо Тобі особливу подяку за всіх 

матерів, які кладуть надію на Христа – нашого єдиного Господа і Спасителя. Просимо Тебе – 

поблагослови їх, наділи їх благодаттю Твого Святого Духа. Дай їм бути добрим прикладом 

віри для їхніх рідних та близьких. Нехай вони завжди пам’ятають, що їхні діти є Твоїм 

благословенним дарунком. Простягни над ними Свою могутню правицю і дай їм сили для 

кожного діла, яке є добрим в Твоїх очах. Дай їм мужності і твердої віри переносити усі 

випробування і страждання.  

Господи, підносимо Тобі подяку за наших матерів і їхню любов, яка нас підтримувала і 

втішала. Дай нам бути гідними цієї любові і ніколи не чинити того, що б засмучувало серця 

наших матерів і завдавало їм болю. Спрямуй наші стопи на дорогу добра, щоб ми завжди 

ходили слідами Христової любові та Його настанов і заповідей, наслідуючи приклад Його 

любові до своєї земної матері. Будь милостивим до наших матерів, спаси їх і помилуй. В ім’я 

Ісуса, амінь.  

 

День Івана Христителя 

Всемогутній і милостивий Боже, через Івана Христителя, котрий прийшов перед 

Христом-Месією, Ти вже проголосив цілому людству спасіння через Нього. Нині ми 

просимо Тебе: даруй нам, щоб ми могли пізнати це спасіння і служити Тобі у святості і 

праведності по всі дні нашого життя. Просимо це через Ісуса Христа, Твого улюбленого 

Сина, а нашого Господа, який живе і царює з Тобою, і Святим Духом, – один Бог тепер, і 

повсякчас, і повіки віків. Амінь. 

 

День Святих Апостолів Петра і Павла 
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Всемогутній і вічний Боже, від Тебе святі апостоли Петро і Павло отримали милість і 

силу, віру і дари Святого Духа, щоб жертовно служити Тобі і віддати свої життя заради 

Твого улюбленого Сина і Його Євангелія спасіння. Дай також і нам, щоб ми, подібно до них, 

могли впевнено сповідати Твою правду спасіння і бути зажди готовими покласти власні 

життя за Христа, який віддав Своє життя за нас і всіх людей. Він є нашим Господом, що 

живе і царює з Тобою і Святим Духом, один Бог нині і повіки вічні. Амінь.      

 

День Реформації 

Дорогий небесний Отче, дякуємо Тобі за дарунок, який Ти дав своїй Церкві у вигляді 

Мартина Лютера – Твого вірного служителя. Твоя Церква на землі не вижила б, якби Ти не 

реформував її постійно.  Через  належне та вірне проповідування Твоїх слуг – реформаторів 

Христової Церкви, Ти дав засяяти світлу Євангелія Твого Сина на повну силу. Даруй нам, 

Твоїм дітям, щоб ми завжди могли з палкою вірою і покладанням на Тебе захищати 

Євангеліє від усіх ворогів і радісно проголошувати Його задля спасіння усіх людей і на 

прославлення Твого Святого імені. 

Молимось Тобі:  за допомогою Твого милосердя в Ісусі Христі, через наше каяття та 

віру, вірність і старанність  зроби нас Своїми дітьми. Дай нам твердо стояти у вірі в нашого 

єдиного Господа і Викупителя, – правдиву Скелю Церкви.  Допровадь нас до розуміння того, 

що Ти об’явив нам Себе у Святім Писанні за допомогою Святого Духа, щоб ми могли стати 

мудрими на спасіння вірою в Твого Однородженого Сина.  

Зійшли на нас Твого Святого Духа. Вбережи нас у Твоїй постійній опіці і правді, дай 

нам втіху в усіх випробуваннях і спокусах, захисти від ворогів Твого Слова і вилий на нас і 

всю Церкву Твій спасенний мир. Ми просимо це через Ісуса Христа, нашого Господа і 

Спасителя, який живе і царює з Тобою, Отче, і Святим Духом, один Бог нині і повіки вічні. 

Амінь.     
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ЧАСТИНА   ПЕРША 

Малий катехізис 
доктора Мартіна Лютера 

 

Розділ І. 
 

Десять Заповідей Божих 
викладених просто і зрозуміло, як голова 

 сім’ї повинен навчати їх 

всіх, хто є у його домі.    
 

Перша Заповідь. 
Я – Господь, Бог твій. Нехай не буде тобі інших богів переді Мною! 

Що це означає? Ми повинні боятися, любити Бога та вірити в Нього понад усе. 

 

Друга Заповідь 
Не призивай Ймення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто 

призиватиме Його Ім’я надаремно.  

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб ніколи не вживати Його Ймення 

для прокльонів, присягання, брехні, обману, чаклунства чи ворожіння, використовувати Його 

забобонно, а звертатись до Бога у кожній потребі, молитися до Нього, прославляти Його та 

дякувати Йому. 

 

Третя Заповідь 
Пам’ятай день суботній, щоб святити його.  

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не нехтувати проповідуванням 

Божого Слова, а свято шанувати Його, охоче слухати і вивчати. 

 

Четверта Заповідь 
Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі. 

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не зневажати, не ганьбити і не 

гнівити наших батьків, наставників та вчителів, а шанувати їх, слухатися, поважати і любити 

їх.  

 

П’ята Заповідь 
Не вбивай! 
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Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не завдавати болю чи тілесної 

шкоди нашому ближньому, а допомагати йому і піклуватися про нього в усякій життєвій 

потребі. 

Шоста Заповідь 
Не чини перелюбу! 

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб бути чистими в помислах, 

словах і ділах, вести пристойне життя, та щоб чоловік і дружина любили і поважали одне 

одного. 

 

Сьома Заповідь 
Не кради! 

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не позбавляти нашого 

ближнього його грошей чи майна, не привласнювати чужого шляхом нечесної торгівлі чи 

шахрайства, а допомагати ближньому оберігати і примножувати його майно, захищати його 

власність та справу. 

 

Восьма Заповідь 
Не свідчи неправдиво на свого ближнього. 

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не говорити про ближнього 

неправди, не зраджувати його, не зводити на нього наклеп, не поширювати про нього пліток, 

а захищати його, говорити тільки добре і прагнути обернути все, що стосується ближнього, 

на краще. 

 

Дев’ята Заповідь 
Не жадай дому ближнього свого! 

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не зазіхати на спадщину, майно 

та дім свого ближнього, не прагнути привласнити їх за допомогою неправдивих позовів, а 

допомагати  ближньому  утримувати їх, виявляючи йому сприяння в усьому.  

 

Десята Заповідь 
Не жадай жінки ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані 

осла його, ані всього, що ближнього твого! 

Що це означає? Ми повинні боятися і любити Бога так, щоб не спокушувати, не забирати 

силоміць дружини нашого ближнього, робітників та худобу його, а спонукати їх до того, щоб 

вони залишалися при ньому і продовжували виконувати свої обов'язки.  

 

Підсумок 
Що Бог говорить у всіх цих Заповідях?  

Він говорить: 

«Я – Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах до третього 

й четвертого покоління тих, хто ненавидить Мене, і  що чинить милість тисячам 

поколінь тих, хто любить Мене і хто держиться Моїх Заповідей» (Вихід 20:5-6) 

Що це означає? Бог погрожує покарати всіх, хто порушує Його Заповіді. Тому, ми повинні 

боятися Божого гніву і ніколи не виявляти непослуху до того, що Він наказує.  Втім, Він 

обіцяє милість і благословення кожному, хто дотримується цих заповідей. Отож, нам слід 

любити Бога, вірити в Нього, і старанно дотримуватись Божих Заповідей. 
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Розділ ІІ. 

 

Апостольський Символ Віри* 
викладений просто і зрозуміло, як голова 

 сім’ї повинен навчати його  

всіх, хто є у його в домі.     
 

 

Перший артикул Символу віри 
(Про створення) 

 
Вірую в Бога Отця Всемогутнього, Творця неба і землі. 

Що це означає? 

Я вірю, що Бог створив мене та кожну істоту, що Він дав мені моє тіло і душу, очі, вуха  всі 

члени мого тіла, розум і здібності. Я вірю в те, що Бог все ще оберігає мене, вдосталь і 

щоденно даючи мені одяг і взуття, їжу і пиття, дім та господарство, дружину та дітей, землю, 

худобу, все, чим я володію, і що мені потрібно для утримання мого тіла та для життя, 

обороняє мене від усіх небезпек, охороняє і захищає мене від усякого зла. Все це Він робить 

тільки лише тому, що Він є моїм добрим та милосердним Небесним Отцем, а не тому, що я 

це заробив чи заслужив. За все це я повинен дякувати та служити Йому, прославляти і 

слухатися Його.  Це незаперечна правда. 
 

Другий артикул Символу віри 
(Про викуплення) 

 
(Вірую...) в Ісуса Христа, Сина Його Однородженого, нашого Господа, зачатого від 

Святого Духа, народженого від діви Марії; Котрий страждав за Понтія Пілата, був 

розп’ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, третього дня воскрес із мертвих, 

вознісся на Небеса, і сидить праворуч Бога, Отця всемогутнього, звідки Він прийде 

судити живих і мертвих.  

Що це означає?                  

Я вірю, що Ісус Христос – правдивий Бог, народжений Отцем від вічності, а також правдива 

Людина, народжена Дівою Марією, – є моїм Господом, Який врятував мене, втрачене і 
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засуджене створіння, викупив мене від всіх моїх гріхів, смерті і влади диявола, заплативши 

за мене не золотом чи сріблом, а Своєю святою, безцінною кров’ю, Своїм невинним 

стражданням та смертю, для того, щоб я належав Йому, жив під Його владою в Його Царстві, 

служив Йому у вічній праведності, непорочності і благодаті, подібно до того, як Він, 

воскреснувши з мертвих, живе і царює довіку. Це незаперечна правда. 

 

Третій артикул Символу віри 
(Про освячення) 

 
Вірую в Духа Святого; в єдину, святу, Християнську Церкву; в спільноту святих;  

прощення гріхів; воскресіння тіла та життя вічне.  Амінь. 

Що це означає?  

Я вірю, що  не можу силою власного розуму чи шляхом свого власного вибору повірити в 

Ісуса Христа, як мого Господа, або ж прийти до Нього, але Святий Дух покликав мене через 

Євангеліє, просвітив мене Своїми дарами, освятив і вберіг в правдивій вірі. Так само, Він 

кличе, збирає, просвітлює та освячує всю Християнську Церкву на землі, і зберігає її в одній 

правдивій вірі з Ісусом Христом. У цій Християнській Церкві Він щоденно та повністю 

прощає всі гріхи мені і всім віруючим. Останнього дня Він воскресить мене і всіх мертвих.  

Він дасть вічне життя мені і всім, хто вірить в Ісуса Христа. Це незаперечна правда. 

 

 

* Апостольський Символ віри – найперший, найкоротший Символ віри часів ранньої 

Християнської Церкви. Згодом відповідно до того, як Церква боролася з єресями, 

Символ віри було розширено до відомого нині Нікейсько-Константинопольського 

варіанту (див. Служебник УЛЦ). – примітка упорядника.      
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Розділ ІІІ. 

 

Господня молитва 
викладена просто і зрозуміло, як голова 

 сім’ї повинен навчати її  

всіх, хто є у його домі.    
 

Найкраща молитва – це Господня молитва, якої  нас навчив сам Ісус Христос:  

 

«Отче наш, що єси на Небесах! Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай прийде 
Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі. Хліба нашого 
насущного дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо  
винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо 
Твоє є Царство, і сила, і слава навіки. Амінь». (Матвія 6:9-13; Луки 11:2-4.) 
 

 

ВСТУП 
Отче наш, що єси  на Небесах. 

Що це означає? Цими словами Бог запрошує нас повірити в те, що Він є нашим правдивим 

Отцем, і що ми  – Його діти, – для того, щоб ми могли сміливо і з довірою просити Його так 

само як  улюблені діти просять свого дорогого батька. 
 

ПЕРШЕ ПРОХАННЯ 
Нехай святиться Ім’я Твоє. 

Що це означає?  Боже Ім’я, в дійсності, вже є святим саме по собі; але ми молимося тут, щоб  

воно було святим посеред  нас.   

Як це здійснюється? (як саме святиться Боже Ім’я).  

Це відбувається тоді, коли Слово Боже навчається правдиво та непорочно, і коли ми, як Божі 

діти, живемо згідно з Ним. Допоможи нам у цьому, наш любий Небесний Отче. Але коли 

хтось живе інакше і навчає не так, як того вимагає Боже Слово, той зневажає Боже Ім’я 

посеред нас. Оберігай нас від цього, наш Небесний Отче. 

 

ДРУГЕ ПРОХАННЯ 
Нехай прийде Царство Твоє. 

Що це означає? Царство Боже настане само по собі, і без нашої молитви; але тут ми 

молимося про те, щоб воно прийшло також і до нас. 

Як це здійснюється? [Царство Боже приходить до нас] Це здійснюється тоді, коли наш 

Небесний Отець дає нам Свого Святого Духа, щоб ми повірили Його Святому Слову через 

Його милосердя,  і жили по - Божому нині тут, на землі, а згодом  – у вічності. 
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ТРЕТЄ ПРОХАННЯ 

 
Нехай буде воля Твоя, як на Небі, так і на землі. 

Що це означає? Добра і милостива воля Божа насправді чиниться сама по собі – без нашої 

молитви; але ми молимося тут, щоб вона чинилася також і посеред нас. 

Як це відбувається? [як добра і милостива воля Божа чиниться посеред нас]  

Це відбувається тоді, коли Бог розбиває будь-яку злу волю та задум, перешкоджає всьому, 

що не дозволяло б нам святити Боже Ім’я, або чинило опір  приходу Його Царства (як от – 

воля диявола, світу, нашого тіла)  і зміцнює та утримує нас у вірі до кінця наших днів. Це є 

Його милостива та  добра воля. 
 

ЧЕТВЕРТЕ ПРОХАННЯ 

 
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. 

Що це означає? Бог, безперечно, дає насущного хліба всім людям – в тому числі і 

зловмисникам – незалежно від наших прохань. Але тут ми молимося, щоб Він привів нас до 

цінування цього, і навчив отримувати  насущний  хліб з вдячністю. 

Що таке насущний хліб?  

Насущний хліб – це все, що стосується наших щоденних потреб, як от: їжа, пиття, одяг, 

взуття, дім, подвір’я, земля, худоба, гроші, майно, побожний чоловік чи дружина, побожні 

діти, побожні робітники, побожні керівники, добрий уряд, сприятлива погода, мир, здоров’я, 

освіта, повага, вірні друзі, чесні сусіди, тощо. 
 

П’ЯТЕ ПРОХАННЯ 

 
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. 

Що це означає?Ми молимося в цьому проханні, щоб наш Небесний Отець не дивився на 

наші гріхи, і не відкидав через них нашої молитви, бо ми не варті, і не заслуговуємо нічого з 

того, що просимо; але щоб Він давав нам все зі Своєї милості, бо ми щоденно багато 

грішимо, і, отже, не заслуговуємо нічого, окрім покарання. Тож, ми також хочемо від щирого 

серця прощати та охоче чинити добро тим, хто грішить проти нас. 
 

ШОСТЕ ПРОХАННЯ 

 
І не введи нас у спокусу. 

Що це означає? Звичайно ж, Бог нікого не спокушає.  Але ми молимось тут про те, щоб Бог 

охороняв та утримував нас так, щоб ні диявол, ні світ, ні наше грішне тіло не змогли 

обдурити нас чи привести до єресі, відчаю, та інших великих гріхів і пороків.  Ми також 

молимось, щоб коли спокуси обступатимуть нас, ми змогли, врешті-решт, подолати їх та  

отримати над ними перемогу. 
 

СЬОМЕ ПРОХАННЯ 

 
Але визволи нас від лукавого. 

Що це означає?  Тут, немов би підводячи підсумок усіх своїх прохань, ми молимося про те, 

щоб наш Небесний Отець визволив нас від усього, що спричинює зло нашому тілу та душі, 

нашому майну і нашій гідності, і, щоб, врешті-решт, коли прийде наша остання година, Він 

подарував нам блаженний кінець, і милостиво забрав нас з цієї долини печалі до Себе на 

Небеса. 

 

 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 
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Бо Твоє є Царство і сила, і слава навіки. Амінь. 

Що означає слово :“Амінь”?  Я можу бути впевненим, що ці прохання є прийнятними для 

мого Небесного Отця, і Він чує їх; бо Він Сам заповів нам так молитися і обіцяв, що почує 

нас. «Амінь, Амінь»  тобто: "Поправді, поправді; так, так; нехай буде так". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ ІV. 
 

Таїнство Святого Хрищення 
викладене просто і зрозуміло, як голова 

 сім’ї повинен навчати його  

всіх, хто є у його домі.    
 

І. Сутність Хрищення. 
Що таке Хрищення? Хрищення - це не просто вода, а вода, яка використовується згідно з 

Божою заповіддю та з’єднана з Божим Словом. 

Що це за Слово Боже?  В останньому розділі Євангелія від Матвія, Христос, наш Господь, 

говорить: «Тож ідіть і навчіть всі народи, христячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» 

(Матвія 28:19,20). 
 

II. Благословення  Хрищення. 

 
Що Хрищення дає або в чому його користь?  Відповідно до Божого Слова та Божих 

обітниць, воно дає прощення гріхів, визволяє від смерті та диявола, дарує вічне спасіння 

всім, хто увірує, як це проголошують Слова та обітниці Божі. 

Що це за слова та обітниці Божі?  В останньому розділі Євангелія від Марка, Христос, наш 

Господь, говорить: «Хто повірить і охриститься, той буде спасенний; а хто не повірить, той 

буде засуджений». (Марка 16:16). 

 

III. Сила Хрищення. 

 
Як вода може здійснювати такі великі діла?  

Насправді ж не вода здійснює їх, а Слово Боже, яке є у воді та з водою, і віра, що 

покладається на Слово Боже у воді. Тому що сама вода без Слова Божого є просто водою, а 

не хрищенням, та зі Словом Божим вона є хрищенням, тобто, благодатною водою життя, 
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купіллю відродження в Святому Дусі.  Як каже апостол Павло в третьому розділі Послання 

до Тита: «Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а зі Своєї милості через 

обмиття відродження й відновлення Духом Святим, Якого Він щедро вилив на нас через 

Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю, і стали 

спадкоємцями за надією на вічне життя.  Вірне слово...»!  Тит. 3:5-8 
 

IV. Важливість Хрищення водою 

 
Що означає Хрищення водою? Воно означає, що старий Адам, який живе всередині нас, має 

бути “втоплений” щоденним каяттям, і померти – разом з усіма його лихими вчинками та 

бажаннями, і що замість нього повинна  щоденно поставати та воскресати нова людина, яка 

житиме перед Богом у праведності та непорочності вічно. 

Де про це написано?В шостому розділі Послання до Римлян Святий Павло пише: «... Ми 

поховані з Ним хрищенням у смерть, щоб, як Христос воскрес із мертвих славою Отця, так 

щоб і ми стали ходити в обновленні життя». (Римлян 6:4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ V. 

 

Влада ключів і Сповідь 
викладені просто і зрозуміло, як голова 

 сім’ї повинен навчати їх  

всіх, хто є у його домі.    
 

Влада ключів і Сповідь. 
Що таке Влада ключів? Це особливе повноваження, яке Христос дав Своїй Церкві: прощати 

гріхи грішникам, які розкаюються, та утримувати гріхи тим, що не розкаюються, аж допоки 

вони не покаються. 

Де про це написано?Святий євангеліст Іван пише про це у двадцятому розділі свого 

Євангелія: « ... Він (Ісус) дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого! Кому гріхи 

простите – простяться їм, кому ж затримаєте – затримаються». (Івана 20:23). 
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В що ви вірите, відповідно до цих слів? Я вірю, що коли покликані священнослужителі 

Христові використовують владу згідно з Його (Христа) божественною заповіддю ( особливо, 

коли вони відлучають явного грішника, який не розкаюється, від християнської спільноти, і 

відпускають гріхи тому, хто в них розкаявся та прагне виправлення), то це так само дійсне та 

певне, як і на Небесах, коли б наш дорогий Господь Ісус Христос робив це нам Сам.  
 

Сповідь і відпущення гріхів. 
 

Що таке сповідь? Сповідь містить у собі дві частини.  Перша – це те, що ми сповідуємо свої 

гріхи; друга – те, що ми отримуємо відпущення, або ж прощення гріхів від священика, як від 

Самого Бога, і не  маємо при цьому жодного сумніву, а твердо віруємо, що таким чином наші 

гріхи прощені перед Богом на небі. 

В яких саме гріхах нам слід сповідатись? Перед Богом нам слід визнавати себе винними у 

скоєнні всіх гріхів, навіть тих, яких ми не усвідомлюємо, – як ми це робимо в Господній 

молитві; але перед священиком лише тих, які ми знаємо і відчуваємо в своєму серці.   

Що ж це за гріхи? Ким би ви не були – батьком чи матір’ю, сином чи донькою, господарем  

чи господинею, або ж працівником – обміркуйте свою поведінку відповідно до Десяти 

Заповідей: чи не обманювали ви, не зневірювались, не лінувались?  Чи не образили навмисно 

іншу людину словом або вчинком?  Чи не вкрали чогось? Чи не знехтували  чимось? Чи не 

зневажили когось, чи не завдали комусь болю? 

Що скаже душпастир сповідникові після сповіді?  Після сповіді гріхів він скаже: ”За твоєю 

вірою хай буде тобі.  А я, згідно заповіді Господа нашого, Ісуса Христа, прощаю тобі твої 

гріхи в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.  Амінь.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ VІ. 

 

Таїнство Святого Причастя 
викладене просто і зрозуміло, як голова 

 сім’ї повинен навчати його  

всіх, хто є у його домі.    
 

 

I. Сутність Святого Причастя. 

 
Що таке Таїнство Святого Причастя?Це правдиві тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа 

у хлібі та вині, які ми, християни, маємо їсти і пити, – бо це було запроваджено Самим 

Христом. 
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Де про це написано? Святі євангелісти Матвій, Марко, Лука, а також святий Павло [апостол] 

описують це так: ”Господь наш, Ісус Христос, тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб, і, 

подяку віддавши, переломив його, і роздав Своїм учням, кажучи: “Прийміть, споживайте, – 

це тіло Моє, що за вас віддається. Робіть це на згадку про Мене.”  Після цього Він взяв чашу, 

і, подяку віддавши, дав її учням, кажучи: “Пийте з неї всі; ця чаша - Новий Заповіт в Моїй 

крові, яка  за вас проливається на відпущення гріхів. Скільки питимете, робіть це на згадку 

про Мене.”  [Матвія 26:26-28. Марка 14:22-24. Луки 22:19,20. 1 Коринтян 11:23-25.] 

 
 

 

ІІ. Користь Святого Причастя 

 
Яка користь від такого споживання та пиття?  Про це йдеться в словах: “... за вас 

віддається»  і «... за вас проливається на відпущення гріхів”. Саме через ці слова  під час 

Причастя нам дарується прощення гріхів, життя і спасіння. Тому де є прощення гріхів, там 

також є життя та спасіння. 
 

III. Сила Святого Причастя  

 
Як може тілесне споживання і пиття робити такі великі діла? Насправді не споживання і 

пиття роблять це, а слова Господа, які говорять: “за вас віддається» і «за вас проливається на 

відпущення гріхів”. Ці слова, разом з тілесним споживання і питтям, є головним у цьому 

Таїнстві. І кожен, хто вірить в ці словами, має те, про що вони говорять і що вони 

проголошують, а саме, – прощення гріхів. 
 

IV. Правильне використання Святого Причастя. 

 
Хто гідно приймає Причастя? Піст і тілесне приготування, звісно, є добрим зовнішнім 

приготуванням до Причастя.  Однак, дійсно гідним його і добре підготовленим до нього є 

лише той, хто вірить в слова: “за вас віддається» і «за вас проливається на відпущення 

гріхів”. Той, хто не вірить в ці слова, чи сумнівається в їх правдивості, є негідним і 

непідготовленим до Таїнства, тому що слова “за вас” вимагають  лише віруючих сердець. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

ЧАСТИНА   ДРУГА 
 

Щоденні молитви. 
Як голова сім’ї повинен навчати всіх, хто є у його домі, 

 молитися вранці та ввечері, 

 просити благословення, і висловлювати подяку за столом. 
 

 

Ранкова молитва 
 

Вранці, вставши з постелі, перехрестись і скажи: 

В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.  Амінь. 

Згодом, ставши на коліна, або ж стоячи, промов Символ віри і Господню молитву.  Далі 

можеш промовити оцю молитву:  

Дякую Тобі, мій Небесний Отче через Ісуса Христа, улюбленого Сина Твого, що Ти 

милостиво вберіг мене цієї ночі від усякої шкоди та небезпеки.  Благаю Тебе, вбережи 

мене також протягом цього дня від гріха та всякого зла, щоб всі мої вчинки і життя 

були втіхою для Тебе. У Твої руки передаю я своє тіло і душу, і все, що в мене є. Нехай 

Твій святий ангел буде поруч зі мною, щоб злий недоброзичливець не мав жодної влади 

наді мною.  Амінь. 

Потім радісно і бадьоро берися за свою справу з хвалою на вустах. 

 

Вечірня молитва. 
 

Ввечері, перед тим, як ляжеш, спати, перехрестись і промов молитву: 

В Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа.  Амінь. 

Згодом, ставши на коліна, або ж стоячи, промов Символ віри і Господню молитву.  Якщо 

бажаєш, можеш промовити також цю молитву:  

Дякую Тобі, мій Небесний Отче, через Ісуса Христа, улюбленого Сина Твого, що Ти 

милостиво оберігав мене цього дня. Благаю Тебе, прости мені всяку провину, яку я 

вчинив, і вбережи мене протягом цієї ночі.  У Твої руки передаю я своє тіло та душу, і 

все, що в мене є. Нехай Твій святий ангел буде поруч зі мною, щоб злий 

недоброзичливець не мав жодної влади наді мною. Амінь. 
 

Молитва перед їдою 

 з проханням благословення. 
 

Дорослі та діти, вся родина, повинні шанобливо зібратись разом за столом, і, склавши руки, 

промовити молитву: 

Очі всіх з надією уповають на Тебе, о, Господи, і Ти їм поживу даєш своєчасно, – Ти 

руку Свою відкриваєш, і все, що живе, Ти зичливо годуєш...  

Згодом, слід промовити Господню молитву, та оцю: 

Господи, Боже, Небесний Отче, благослови нас і ці Твої дари, що ми отримуємо від 

Твоєї щедрої доброти, через Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь.   

 

Молитва подяки. 
 

Після їди вся родина повинна промовити молитву подяки: 

Дякуйте Господу, добрий бо Він, і Його милосердя навіки!  Він кожному тілові хліба 

дає, Він худобі дає її корм, воронятам, чого вони кличуть!  Не в силі коня уподоба Його, 
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і не в членах людини Його закохання, – Господь любить тих, хто боїться Його, хто 

надію складає на милість Його! 

Потім слід прочитати Господню молитву і оцю: 

Дякуємо Тобі, Господи Боже, Небесний Отче, через Ісуса Христа, Господа нашого, за всі 

Твої блага, бо Ти живеш і царюєш повіки віків!  Амінь.   

 

 

 

 

 

      

ЧАСТИНА   ТРЕТЯ 
 

Скрижаль обов’язків. 
Біблійні фрагменти, що стосуються різноманітних духовних осіб,  

груп та станів людей, згідно з якими, вони повинні виконувати свої обов’язки. 
 

 

Єпископам, пастирям та проповідникам 
 

"Треба ж, щоб єпископ був бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, 

чесний, гостинний, здібний навчати, – не схильний до пиття, до бійки, не користолюбивий, – 

але тихий, не срібнолюбець, щоб своїм домом добре рядив, та щоб дітей своїх тримав у 

послусі з усякою повагою... Не новонавернений... Що тримається вірного слова згідно з 

наукою, щоб мав силу й навчати в здоровій науці, і переконувати супротивників."  

(1 Тимофія 3:2-4,6 ;  1 Тита 1:9 ). 
 

Про наші обов’язки перед пастирями 
 

"А хто слова навчається, нехай ділиться добром всяким із тим, хто його навчає." 

( Галатів 6:6). 

"Так і Господь наказав проповідникам Євангелія жити з Євангелія." ( 1 Коринтян 9:14). 

"А пресвітери, які добре пильнують діла, нехай будуть наділені подвійною честю, а надто ті, 

хто працює у слові та науці.  Бо каже Писання: "Не зав’язуй рота волові, що молотить" та 

"Вартий працівник своєї нагороди". (1 Тимофія 5:17-18 ). 

"Благаємо ж, вас, браття – шануйте тих, що працюють між вами, і провадять вас у Господі, і 

навчають вас, і поважайте їх високо за працю їхню. Живіть у мирі між собою." (1 Солунян 

5:12-13). 

"Слухайтеся проповідників ваших та коріться їм; вони бо пильнують душі ваші, як ті, що за 

них звіт мають дати.  Нехай вони це з радістю роблять, а не з зітханням, – бо не корисно це 

для вас." ( Євреїв 13:17). 
 

Про світський уряд. 
 

"Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади існуючі 

встановлені від Бога.  Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові, а ті, 

хто противиться, ті осуд самі на себе стягають.  Бо правителі страшні не тим, хто добрі, а 

тим, хто злі діла чинять.  Хочеш не боятися влади? Чини добро, – і матимеш від неї похвалу.  

Бо влада, вона – Божий слуга тобі на добро.  Коли ж ти зло чиниш, то бійся, – бо недарма 

(вона) меча носить!  Вона бо – слуга Божий, месник гніву злочинцеві!" ( Римлян 13:1-4). 
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Про підлеглих  
 

"...Тож віддайте кесареві – кесареве, а Богові – Боже." ( Матвія 22:21). 

"Тому слід коритися не тільки заради страху кари, але й заради сумління.  Через це ви й 

податки даєте, бо вони – служителі Божі, саме тим завжди зайняті.  Тож віддайте належне 

всім: кому податок – податок, кому мито – мито, кому страх – страх, кому честь – честь." 

( Римлян 13:4-7). 

"Отже, перш за все я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, – за 

царів та за тих, хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя в усякій 

побожності та чистоті.  Бо це – добре, й приємне Спасителеві нашому Богові."  

(1 Тимофія 2:1–3). 

"Нагадуй їм, щоб слухалися влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові 

були..." ( Тита3:1). 

"Отож, коріться кожному людському творінню заради Господа, – чи то цареві, як 

найвищому, чи то володарям, як від нього посланим для покарання злочинців та для похвали 

доброчинців." (1 Петра 2:13-14). 

 

Чоловікам 

 
"Чоловіки також, – жийте разом із дружинами своїми розумно, як зі слабшою жіночою 

посудиною, і виявляйте їм належну пошану, бо й вони – співспадкоємці благодаті життя, – 

щоб не були задержані молитви ваші." (1 Петра 3:7) 

"Чоловіки, – любіть дружин своїх і не будьте суворі до них." ( Колосян 3:19). 

Дружинам 
 

"Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві..." ( Ефесян 5:22). 

"Так Сара корилась Авраамові, і паном його називала.  А ви – її діти, коли добро робите та не 

лякаєтесь жодного страху." ( 1 Петра 3:6). 

 

Батькам 
 

"...Батьки, – не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому!"  

( Ефесян 6:4). 

 

Дітям 
 

"Діти – слухайтесь своїх батьків у Господі, бо це – справедливе!  "Шануй свого батька та 

матір, щоб довго велося тобі, і щоб був ти на землі довголітній!" – це перша заповідь з 

обітницею." ( Ефесян 6:1-3). 

 

Працівникам (службовцям, робітникам, слугам, тощо) 
 

"Раби – слухайтеся тілесних панів зі страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як 

Христа!  Не працюйте тільки про людське око, неначе чоловіковгодники, а як раби Христові, 

чиніть від душі волю Божу, служіть із зичливістю, немов Господові, а не людям! Знайте, що 

кожен, коли зробить щось добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний"  

( Ефесян 6:5-8).       
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Працедавцям 
 

".. Пани, – чиніть їм те саме, занехаюйте погрози, знайте, що для вас, і для них є на небі 

Господь, а Він на обличчя не дивиться!" ( Ефесян 6:9). 

 

Молодим 
 

"Також молоді, – коріться старшим!  А всі майте покору один до одного, бо "Бог противиться 

гордим, а смиренним дає благодать!"  Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас 

свого часу повищив." ( 1 Петра 5:5-6). 

 

Вдовам 
 

"А вдовиця правдива й самотня надію складає на Бога, та перебуває день і ніч у молитвах та 

благаннях, а котра у розкошах живе, – живою померла." ( 1 Тимофія 5:5-6). 

 

Усім 
 

"Бо Заповіді... всі містяться в цьому слові: "Люби свого ближнього, як самого  

себе!" ( Рим.13:9). 

"... Благаю чинити молитви... за всіх людей." (1 Тимофія 2:1). 
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ЧАСТИНА   ЧЕТВЕРТА 
 

Християнські запитання та відповіді 
Укладені Мартіном Лютером 

 для тих, хто збирається приступити до Святого Причастя.  

 

По закінченню сповіді та настанов, отриманих згідно з Десятьма Заповідями, Символом 

Віри, Господньою Молитвою, Хрищенням та Причастям, пастир, або ж кожен сам собі може 

задати такі запитання: 

 

1.  Чи віруєш, що ти – грішник? – Так, вірую, що я грішник. 

2.  Звідки ти це знаєш? – Я знаю це з Десятьох Заповідей, яких не дотримувався. 

3.  Чи розкаюєшся ти у своїх гріхах? – Так, я розкаююсь, що згрішив перед Богом.  

4.  Що ти заслужив від Бога за свої гріхи? – Я заслужив Його гнів, осуд та немилість, 

тимчасову смерть і вічне прокляття. 

5.  Чи сподіваєшся ти на спасіння? – Так, я сподіваюся на це. 

6.  На що ти покладаєшся у своїй надії? – Я покладаюсь на свого Господа Ісуса Христа. 

7.  Хто такий Ісус Христос? – Він є Син Божий, правдивий Бог, і правдива Людина.  

8.  Скільки є Богів? – Є лише один Бог. Але Він існує в трьох Особах: як Отець, Син, і 

Святий Дух. 

9.  Чому ти покладаєшся на Христа? Що Він зробив для тебе? – Він помер замість мене, 

пролив замість мене Свою кров на хресті – заради прощення та пробачення моїх гріхів. 

10. Чи також Бог Отець помер замість тебе? – Ні, тому що Небесний Отець є виключно 

Богом, так само, як і Святий Дух.  А Син Божий – це правдивий Бог, і правдива людина 

водночас.  Це Він замість мене помер і пролив Свою кров. 

11. Звідки тобі відомо про це? – Зі Святого Євангелія, зі слів запровадження Причастя, а 

також з Його тіла та крові, які даються мені, як обітниця під час Причастя. 

12. Про що кажу ці слова? – Вони говорять про те, що наш Господь Ісус Христос тієї ночі, 

як був виданий, взяв хліб, і подяку віддавши, переломив його та роздав Своїм учням зі 

словами: "Прийміть, споживайте, це є тіло Моє, що за вас ламається.  Це робіть на спомин 

про Мене!"  По вечері так само ж і чашу, говорячи: "Оця чаша є Новий Заповіт у Моїй 

крові, що за вас проливається.  Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про Мене." 

13. Чи ти віруєш, що в цьому Таїнстві присутні правдиві тіло і кров Христа? – Так, я 

вірю в це. 

14. Що спонукає тебе вірити в це? – Мене спонукають до цього слова Христа: "Прийміть, 

споживайте, це є тіло Моє", "Оця чаша є Новий Заповіт у Моїй крові, що за вас 

проливається." 

15. Що нам слід робити, коли ми споживаємо тіло Христа та п’ємо Його кров, 

приймаючи, тим самим, Його обітницю?  – Нам слід пам’ятати і звіщати Його смерть та 

пролиття крові згідно з тим, як Він нас навчав: " Це робіть, коли тільки будете пити, на 

спомин про Мене." 

16. Чому ми повинні пам’ятати про Його смерть та звіщати її? – Щоб ми утверджувались 

у вірі, що ніхто з людей не міг викупити нас від гріхів, окрім Христа, – єдиного 

правдивого Бога і правдивої Людини.  Щоб ми навчились також зі страхом дивитися на 

свої гріхи, дійсно вважаючи їх великими та тяжкими, знаходили радість та втіху лише у 

нашому Спасителеві, і могли лише через цю віру отримати спасіння. 
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17. Що спонукало Христа померти за твої гріхи, і цим задовольнити Бога? – До цього 

Його спонукала велика любов до Свого Отця, а також до нас, грішних, як про це написано 

у Євангелії від Івана 14, Посланнях Апостола Павла до Римлян 5, до Галатів 2, до Ефесян 

5. 

18. Чого ти повинен прагнути, приступаючи до Святого Причастя? – Утвердження  у вірі 

в те, що Христос помер за мої гріхи через велику любов, як про це вже говорилося.  А 

також, що я навчився у Нього любити Бога і свого ближнього. 

19. Що повинно спонукати християнина до періодичного прийняття Причастя? – 

Пошана до Бога, Заповідь та обітниця Ісуса Христа, а також особиста потреба в цьому. 

20. Що слід робити людині, котра не відчуває такої потреби, і не бажає приступати до 

Причастя? – Такій людині краще всього порадити ось що: 

По-перше, щоб вона, поклавши руку на серце, запитала себе – чи залишилась у ній плоть та 

кров, і чи вірить вона щиро в те, що це про її плоть говорить Письмо у 5-му розділі Послання 

Апостола Павла до Галатів, та 7-му розділі Послання до Римлян? 

По-друге, щоб вона поглянула довкола, і збагнула, чи вона все ще живе у цьому грішному 

світі, а тоді пригадала, що цей світ сповнений гріха та зла, як про це говорить Письмо в 15-16 

розділах Євангелія від Івана та в 2-му і 5-му розділах Першого Послання Івана. 

По-третє, їй слід також нагадати, що поруч із нею буде диявол, який вдень і вночі 

допікатиме їй своєю брехнею, порочними вчинками, не залишаючи ні внутрішнього спокою, 

ні мирного життя, як про це говорить Письмо у 8-му та 16-му розділах Євангелія від Івана, 

5-му розділі Першого Послання Петра, 6-му розділі Послання до Ефесян та 2-му розділі 

Другого Послання до Тимофія. 

 

Зауваження 
 

Ці запитання та відповіді, ретельно укладені служителем Божим, доктором Мартіном 

Лютером, – не дитяча забавка.  Нехай кожен прочитає їх і віднесеться до них з усією 

серйозністю, бо Апостол Павло в 6-му розділі Послання до Галатів пише: "Не обманюйтесь, 

– Бог осміяний бути не може."    

 
 

 

 

ДОДАТОК 

* * * 

 

Віросповідні книги Лютеранської Церкви:  

1) Три вселенські Символи віри. 

2) Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера 

3) Великий Катехізис доктора Мартіна Лютера 

4) Авгсбурзьке віросповідання  

5) Шмалькальдські статті 

6) Трактат «Про владу і примат папи». 

7) Книга «Злагода».  
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1. Хто такі українські лютерани?  
 

Лютеранська Церква в Україні…  Звідки вона тут з’явилася? Що це за церква? В що 

вірять вірні цієї церкви? Ці та інші питання задають люди, почувши про неї. Чи може ця 

церква бути “нашою”, чи вона є “чужою”?  Чи доцільно взагалі ставити питання подібним 

чином щодо тих, хто є християнином, бо ж Христове спасіння належить всім? Господь Сам 

знає Своїх овець, і вони знають Його голос. Чи може українець бути лютеранином? Чи при 

тому він зраджує щось чи когось? Ще у 16-му сторіччі українські шляхтичі Станіслав 

Оріховський та Мартін Кровицький поширювали лютеранство на теренах Галичини. З тих 

пір  лютеранські громади весь час були в Україні.  Про поширення лютеранства теренами 

України читаємо у праці видатного українського історика Михайла Грушевського «З історії 

релігійної думки в Україні».  

Українські лютерани перед другою світовою війною ще називали себе євангеликами. 

Їхні громади не були такими чисельними, як греко-католицькі чи православні, але вони були 

у багатьох містах, містечках та селах на Галичині, зокрема на Тернопільщині, Станіславщині, 

Львівщині, Закарпатті.  

Духовним лідером українських лютеран того часу був славний син українського 

народу, виходець з села Іванків (нині Борщівського району, Тернопільської області) – пастир 

Теодор Ярчук, який загинув від рук НКВД у 1941р. як і багато інших, кращих представників 

українського народу. Українські лютерани брали участь у національно-визвольній боротьбі 

українського народу за незалежність, перебували в лавах УПА.  

У нелегкі для нашого народу і Вітчизни часи ми разом з усіма християнами в Україні 

палко і постійно молимось за Боже милосердя, мир, злагоду, припинення війни, Божу поміч 

у протистоянні з ворогами, їхнє просвічення і каяття. Вірні нашої церкви разом з єпископом 

були під час сумних подій на Майдані в листопаді 2013 – лютому 2014  рр. у Києві. Наша 

церква постійно долучається до надання посильної допомоги українським воякам на Сході 

країни, пораненим, що перебувають на лікуванні у шпиталях.    

У своєму сповіданні віри українські лютерани завжди наголошували і наголошують 

на тому, що для них на першому місці стоїть не те, як ти називаєш себе (лютеранином, 

православним, католиком і т.п.), а в що ти віриш, який ти є християнин на ділі і в щоденнім 

житті.  

Українська Лютеранська Церква є однією з християнських спільнот, що 

проповідують на теренах України Христове Євангеліє спасіння, дякуючи з Дівою Марією і 

всіма святими через Ісуса Христа, який є нашим єдиним Спасителем і Викупителем душ 

наших, Триєдиному Богові – Отцю, і Сину, і Святому Духові за Його ласку і милосердя. Ми 

глибоко шануємо віру інших християн України і хочемо,  щоб головним у наших взаєминах 

були християнська любов, повага, терпіння, слідування Божим заповідям.  Подібного 

ставлення ми очікуємо і до себе.  

Найвищим авторитетом для нас є Святе Писання, – богонатхненне від початку і до 

кінця, непомильне Слово Боже. Ми належимо до літургійних церков і за основу нашого 

богослужіння взято Літургію Івана Золотоустого. Українські лютерани послуговуються 

Східним церковним календарем.  

Наші головні пріоритети: Біблія - єдине джерело віри і життя, мірило усього і 

найвищий авторитет. Дотримання погляду на Писання, викладеного лютеранськими отцями 

Реформаторами. Ісус Христос – живий і вічний вияв Божого Слова. Віра в людині 

створюється Святим Духом через Божі засоби благодаті - Слово і Таїнства. Дві головні 

доктрини Писання - Закон і Євангеліє, що повинні належно розрізнятись і застосовуватись. 

Все зосереджується на особі та ділі Ісуса Христа – нашого єдиного Господа, Спасителя та 

Викупителя, Визволителя від влади гріха, диявола та смерті. Віра - це дар Божої благодаті у 

Христі. Людина спасається вірою, без діл Закону, але віра без діл - мертва. 

Ми використовуємо Катехізис доктора Мартіна Лютера, навчаючи своїх парафіян та 

всіх бажаючих підвалин християнської віри, – сутності та значення Заповідей Божих, 
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Символу віри, Господньої молитви, Таїнства Хрищення, Таїнства Святого Причастя, сповіді 

та відпущення гріхів.    

Нині вірні Української Лютеранської Церкви є у Києві, Тернополі, Кременці, Івано-

Франківську, Кам'янці-Подільському, Миколаєві, Херсоні, Харкові, Запоріжжі та інших 

містах і селах України.  

Вивчення Святого Письма під час біблійних занять, Недільна школа для дітей та 

молоді, благодійна діяльність, поширення духовної літератури, християнська любов, – ось 

неповний перелік того, що ви знайдете у нашій Церкві, завітавши до нас на богослужіння. На 

сторінках наших видань – часопису “СТЯГ” та журналу “Добра звістка” ви зустрінетесь з 

братами і сестрами у Христі, котрі проповідують Євангеліє спасіння усім в Україні сущим.   

 

Пастир Тарас Коковський 

 

 

 

 

2. Церква   
 

Апостол Павло каже: ” Божій Церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним 

святим, зо всіма, що на всякому місті прикликають Ім'я Господа нашого Ісуса 

Христа...”(1Коринят 1:2).  

 

1. Слово ”Церква” має два значення. Це слово міститься у Новому Заповіті (по-

грецькому ”екклезіа”), і, насамперед, означає – зібрання, громада, спільнота віруючих.  

Віросповідні лютеранські книги зазначають щодо цього таке: ”Слава Богу, (нині) будь-яка 

семирічна дитина знає, що таке Церква – це святі віруючі і вівці, котрі чують голос свого 

Пастиря.  Бо навіть малі діти моляться: ”Вірую в Єдину Святу (вселенську) християнську 

Церкву”. Святість полягає зовсім не в носінні стихарів, тонзур, довгих мантій та інших 

обрядах, придуманих…всупереч Святому Писанню, але (святість полягає) в Божому Слові і 

правдивій вірі” (Шмалькальдські статті, розділ ІІІ, стаття 12).  

І ще: ”Церква – це не лише зовнішня спільнота людей чи певні обряди, подібно до 

інших структур управління, а за своїм походженням – це спільнота віри і Святого Духа в 

серцях..., хоч ця спільнота і має зовнішні ознаки, за якими її можна розпізнати, а саме – чисте 

вчення Євангелія і здійснення Таїнств відповідно до Євангелія Христа... І тільки ця Церква 

називається Тілом Христовим, яке Христос обновлює..., і яким Він править Своїм Святим 

Духом” (Апологія Авгсбурзького віросповідання, розділ 7 та 8 стаття 5).    

Отож, Християнська Церква складається цілковито з народу Божого – будь-яких людей, 

у будь-якому місці, які вірять в Ісуса Христа, як у Спасителя і Господа, зібраних разом ”в 

одному Євангелії, одній вірі, під одним Головою – Ісусом Христом” (М. Лютер, 1528). 

Тільки Бог може бачити людське серце (1Самуїла 16:7).  Тому лише один Бог знає, хто 

насправді належить Йому.  У цьому смислі церква є ”прихованою”.  Отож Євангеліє і 

Таїнства (засоби благодаті) є тими зовнішніми ознаками, за якими ми можемо побачити і 

розпізнати приховану церкву.  ”Видима” ж церква – це спільнота тих, хто відкрито сповідує 

своє християнство і приймає участь у зовнішній спільноті засобів благодаті.  І, звісно, що 

серед них трапляються лицеміри, які долучаються до віруючих.   

2. По-друге, церквою, зазвичай, називають також храм, будівлю, в котрій збираються 

віруючі на спільні богослужіння та біблійні навчання.  
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3. Особисте приготування перед прийманням Святого Причастя 
 

Кожен, хто бажає приступити до Господньої Вечері, повинен бути належно підготовлений до 

неї і навчений відповідно до християнського навчання. Наш Господь Ісус Христос вчить нас, 

щоб до Господньої Вечері приступали лише ті, хто дійсно розуміє мету і благословення 

цього Святого Таїнства. Свята Вечеря пропонує нам прощення наших гріхів і зміцнення 

нашої віри. Ті, що приступають до неї без належного розуміння або вживають її забобонно 

чи негідно, чиї серця не приготовлені у щирому каятті та покорі перед лицем Божим, 

отримують не благословення, а осуд Божий. Слово Боже суворо застерігає: ”Бо кожного 

разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він 

прийде. Тому то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню негідно, буде винний 

супроти тіла та крови Господньої! Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб 

їсть і з чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і 

п'є! Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато-хто заснули.” (1Коринтян 

11:26-29)   

 

Щоб належно приготувати себе до отримання Святої Господньої Вечері задля втіхи і вічного 

життя, всім парафіянам слід отримати належні пастирські настанови і навчання щодо основ 

християнської віри.  

 

 

 

 

 
 

4. Біблія 
 

Написано: ”Я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто 

вірує...” (Римлян 1:16);  ”Ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе 

мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхненне, і корисне до 

навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була 

досконала, до всякого доброго діла готова ” (2Тимофія 3:15-17). 

* 

Не можна жити святим життям, любити Бога і мати знання про Нього, якщо ми не 

підживлюємо себе Словом Божим. Нам слід  щоденно читати Святе Письмо, вивчати його, 

роздумувати над ним, застосовувати його, щоб потім, перед людьми ми могли з впевненістю 

сказати: «Для вас було послане слово спасіння цього».    

* 

Генрі Ван Дейк про Біблію 
Народившись на Сході і зодягнувшись у звичні для Сходу вирази, Біблія прямує дорогами 

землі.  Ставши близькою і дорогою людям, вона навідується до різних країв і скрізь 

знаходить своїх прихильників.  Вона звертається до людських сердець на сотнях різних мов.  

Вона заходить до палаців, щоб сказати правителям про те, що вони є слугами Всевишнього.  

Вона навідується до домівок, щоб зміцнити і підбадьорити селянина, розповівши йому, що 

він є дитям Божим.  Діти з радістю і подивом слухають її  оповідання.  Мудреці знаходять у 

ній пояснення життєвих подій.  Вона заспокоює в небезпеці, підбадьорює в нещасті і осяває 

життя в часи смутку і горя.  З правдивістю її слів погоджуються поважні зібрання. Вона 
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допомагає одинокому мандрівникові.  Безбожник і гордій тремтять перед лицем її пророцтв, 

але для тих, хто в смутку і стражданні, вона є ніжною і  люблячою матір’ю.  Вона приносить 

радість в пустелю.  Вогонь спалахує в серці того, хто читає її пожовклі від часу сторінки.   

 Вона проникла в нашу свідомість і прикрасила наші мрії.  Любов і дружба, співчуття і 

відданість, спогади і надія зодягнені в прекрасний одяг її мови, від якого струменіє аромат 

ладану та смирни.  Її проникливі слова лунають над колискою немовляти і над могилою 

померлих.  Вона дає силу нашим молитвам, силу більшу, ніж ми можемо прийняти.  Краса її 

слів продовжує хвилювати нас і після закінчення проповіді.  Її слова подібні до голубів, які 

легко і швидко летять до нас здалека.  Вона дивує нас, відкриваючи все нові та нові глибини, 

наче потік, який, прорвавшись крізь скелі, тече тепер поруч з протоптаною стежиною.  Вона 

стає для нас дорожчою за перла, котрі ми носимо біля серця.   

 Той, хто придбав цей скарб, не бідний, і не покинутий.  Коли темрява огортає небо і 

подорожній, тремтячи, наближається до «долини смертної тіні», він не боятиметься увійти в 

неї, якщо в його руках буде Святе Письмо, і промовляє своїм рідним та друзям: «До 

зустрічі!»  Підбадьорений подарованою йому надією, він прямує назустріч ночі, котра є 

лише тунелем, що веде до світла» 

 

5. Мартін Лютер про віру  
 Написано: ”А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого” (Євреїв 11:1). Поміркуймо над 

словами Мартіна Лютера про віру.  

* Віра – це зовсім не те, що деякі люди думають про неї.  Їхні мрії є ілюзією. Бачачи, що 

віра не була наслідком добрих діл чи правильного життя, вони припускаються помилки 

навіть тоді, коли безперестанку говорять і чують про віру. Вони стверджують: ”Віри не 

досить”, ”Вам слід робити добрі діла, бути побожними, щоб отримати спасіння”.  Вони 

гадають, що коли ви чуєте Євангеліє, то починаєте самі щось робити, творячи власними 

силами вдячне серце, котре промовляє: ”Я вірю!”.  Це їхня думка щодо віри.  Але оскільки 

це все – лише людська ідея, мрія, то серце ніколи і нічого з неї  не навчиться. Отож  ця 

віра нічого не робить, і ніяка зміна з нею не стається.   

*  Навпаки, віра є Божим ділом всередині нас, що змінює нас і дає нам нове народження від 

Бога. (Івана 1:13).  Вона знищує Старого Адама і робить нас цілковито іншими людьми.  

Вона змінює наші серця, наші душі, наші думки і всі наші сили.  Вона приносить з собою 

Святого Духа. Так, саме ця віра є живою, творчою, дієвою, і могутньою.  Віра не може  не 

робити добрих діл. Вона не запитує безперестанку чи добрі діла повинні робитись, але 

перш ніж хтось спитає про це, вона вже зробила їх і продовжує робити весь час. Кожен, 

хто не робить добрих діл, є, таким чином, невіруючим.  Він весь час спотикається і шукає 

добрі діла та віру, навіть не знаючи, що віра і добрі діла існують. Він також базікає і меле 

нісенітниці про віру і добрі діла, використовуючи надмір слів.   

* Віра є живим, твердим покладанням на Божу ласку з такою певністю щодо Божої 

прихильності, перед котрою ніщо навіть тисячократний ризик смерті.  Така довіра і знання 

Божої ласки робить нас щасливими, радісними і рішучими в наших стосунках з Богом і 

усіма Його творивами. Святий Дух спричинює  це через віру.  І  через неї, ви добровільно, 

з власної волі, з радістю робите добро ближньому, служите йому, терпите всі страждання, 

любите і славите Бога, котрий виявив до вас таке милосердя.  Отож, як неможливо 

відділити тепло і світло від вогню, так неможливо відділити віру від добрих діл. Втім, 

пильнуйте за власними фальшивими думками і стережіться нікчем, які розпускають 

плітки, і вважають, що вони надто мудрі, щоб дати точне визначення віри і добрих діл, але 

насправді, є неперевершеними телепнями.  Благайте Бога, щоб віра працювала всередині 

вас, або ви залишитеся назавжди без віри; немає значення, що ви самі бажаєте, говорите 

чи можете зробити.  

Цитати взяті з праць: 

М. Лютер ”Вступ до Послання св.Павла  до Римлян” 

Німецька Біблія Лютера 1522 року (англ. Переклад Преп.Роберта Сміта)  

Переклад з англійської пастиря Тараса Коковського   
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6. Як слід поводитись у церкві 

 
*  Не пропускай недільну Службу Божу і слухання та вивчення  Божого Слова без 

поважної причини; 
*  Збираючись до церкви, пам’ятай, що твій зовнішній вигляд повинен бути охайний та 

 пристойний; 

*  Наближаючись до дверей церкви, припини розмову; 

*  Викорени звичку запізнюватись на Службу Божу та біблійні заняття і не виходь під 

час них без поважної причини;   

*  Вимкни дзвінок мобільного телефону перед початком Служби Божої, і не користуйся 

ним допоки не вийдеш із церкви;  

*  У церкві поводься  чемно і побожно; 

*  Вітайся християнським привітом з душпастирем і членами громади, коли заходиш до 

церкви;  потім без поспіху перехрестись і промов молитву напам’ять або з молитовника;  

*  Завжди молися без поспіху і вдумливо; 

*  Пам’ятай, що добровільні пожертви – це вияв твоєї подяки Господу і підтримка 

служіння Євангелія; не бійся жертвувати, - Бог щедро віддячить тобі; 

*  Під час Служби Божої  будь уважним, поводься чемно і побожно; не розмовляй, 

слідкуй за порядком богослужіння,  послуговуючись Служебником;  

*  Уважно слухай проповідь Божого Слова і запам’ятовуй почуте;  
*  Під час виконання церковних пісень, слухай інших; 

*  Хлопці і юнаки повинні пам’ятати, що в церкві слід зняти головний убір;  
* Допомагай немічним, старшим і хворим зайти до церкви і сісти. (Вони можуть сидіти 

впродовж усієї Служби Божої, якщо через хворобу та ін. не можуть стояти);  

*  Тим, хто поводиться негідно, роби зауваження ввічливо і з повагою; 
*  Батьки, котрі приходять на богослужіння з дітьми, повинні слідкувати за їхньою 

поведінкою, щоб вони не заважали іншим;  

*  Пам’ятай, що Бог не є Богом безладу, а порядку, і доброю поведінкою ти належно 

шануєш Господа;  
* З повагою стався до служителів церкви, не втручайся в розмову пастиря з людьми без 

запрошення взяти в ній участь і висловити свою думку; 

*  Охоче пропонуй свою допомогу щодо прибирання у церкві, догляду за 

приміщеннями та територією довкола церкви, помочі потребуючим парафіянам тощо;    

*  Виходячи з церкви, перехрестись;        
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7.  Християнські привітання 
 

Повсякденні:  

Слава Ісусу Христу! – Слава навіки! 

Слава Богу! – Слава навіки! 

Христос посеред нас! – Є і буде! або Нині і повіки! 

 

Під час Різдва: 

Христос рождається! – Славімо Його! 

 

Під час Хрищення Господнього: 

Христос хрищається! – В ріці Йордані!  

 

На Великдень: 

Христос воскрес! – Воістину воскрес! 
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8. Церковний рік 

(Головні  церковні свята  

Української Лютеранської Церкви ) 
4 січня – Остання неділя перед Різдвом; 

6 січня – Надвечір’я Різдва Христового; 

7 січня – Різдво Господа нашого Ісуса Христа; 

9 січня – день першомученика Степана; 

13 січня – Закінчення церковного року; 

14 січня – Обрізання Господа нашого  Ісуса Христа; 

19 січня – Хрищення Господа нашого  Ісуса Христа (Богоявлення); 

15 лютого – Стрітення Господа нашого  Ісуса Христа; 

18 лютого – День Мартіна Лютера, доктора і сповідника; 

Благовіщення (відповідно до року); 

Чотиридесятниця або Великий Піст (відповідно до року); 

Попільна Середа (відповідно до року); 

Страсний Четвер (відповідно до року) ; 

Страсна П’ятниця (відповідно до року); 

Вербна неділя (Вхід Господній в Єрусалим, відповідно до року); 

Воскресіння Господа нашого  Ісуса Христа (Великдень); (відповідно до року); 

Вознесіння Господа нашого  Ісуса Христа (відповідно до року); 

П’ятидесятниця (Зіслання Святого Духа ); (відповідно до року); 

День Святої Трійці (відповідно до року); 

8 травня – День Святого євангелиста Марка; 

21 травня – День Святого Спостола і євангелиста Івана; 

25 травня – День блаженної пам`яті пастиря Теодора Ярчука; 

25 червня – День проголошення Аугсбурзького віросповідання; 

7 липня – День Івана Христителя; 

12 липня – День Апостольської ревності (Святих Апостолів Петра і Павла); 

24  липня – День Святої Ольги; 

28 липня – День Святого Володимира Великого;  

19 серпня – Преображення Господнє; 

28 серпня – День Святої Діви Марії Богородиці; 

27 вересня – Свято хреста Господнього; 

30 жовтня – День Святого євангелиста Луки; 

31 жовтня – День обнови Церкви (День Реформації); 

10 листопада – День Мартіна Лютера; 

21 листопада – Свято архистратига Михайла і всього небесного воїнства; 

13 грудня – День Святого Андрія; 

19 грудня – День Святого Миколи.  


