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Молитва могутня сила, дана
людині Богом.
Це щира розмова віч-на-віч з
Всемогутнім Творцем, Який
безумовно любить вас!
Не потрібно завчати слова, просто
розповідайте Йому про усе, що вас
турбує.
Він слухає голос вашої душі! Він
хоче допомагати та благословляти
вас!

МОЛИТВА «ОТЧЕ НАШ»
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.
Хліб наш насущний 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.
(Євангеліє від св. Матвiя 6:9-13)

МОЛИТВА ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ
Всесильний Господь, почуй молитви дітей Твоїх,
споглянь в час важких випробувань на державу нашу
Україну.
Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь
народ наш, які протистоять підступному ворогу на
землі, на морі та в повітрі. Справедливий Боже, не дай
ворогам знищити нашу державу та народ.
Благаю Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і
справедливий мир наблизь. Пошли янголів воїнства
твого Небесного на допомогу мужнім захисникам
нашим, щоб диявольські задуми зруйнували вони та
вберегли нашу Батьківщину-Україну.
Твоя бо воля, щоб милувати і спасати нас, Боже наш!
Тобі славу воздаємо, Отцю, Сину і Святому Духу
нині, повсякчас і на віки віків.
Амінь.
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МОЛИТВА ВДЯЧНОСТІ

Небесний Батьку, дякую Тобі за Твою
постійну присутність з нами.
Дякую Тобі за Твої Всемогутні крила, що
кидають непроникну тінь захисту. Дякую, що
йдеш перед нами і прикриваєш нас позаду.
Дякую Тобі, що обрав бути серед нас, підняв
наші тягарі та приготував нам місце на
Небесах.
Нагадуй мені щодня про Твою силу і дай
бачити проблиски Твоєї непогрішної слави і
благословення, коли шукаю Твого обличчя
протягом дня. Перемога і спасіння в Тобі,
Господи. У Могутнє Ім’я Ісуса молюся! Амінь.

МОЛИТВА ПРО ДОБРОБУТ
Псалом 22
Господь — мій пастир, через те я маю все.
В зелених луках Він дає мені спочити, веде
мене повз тихі води озерні.
Він оживляє мою душу, шляхами добрими
ведучи мене, являючи всю доброту Свою.
І навіть у долині смерті чорній нещастя не
злякаюсь я, бо Ти завжди зі мною.
Твій жезл і палиця мене втішають.
Накрив Ти стіл мені перед очима ворогів моїх.
Моє волосся Ти оливою змастив, наповнив
келих мій, аж через вінця ллється.
І справді, щедрість і любов Твої до скону днів
моїх мене не лишать.
І довго-довго ще лишатимуся я в Оселі
Господа.

МОЛИТВА ЗА СІМ’Ю
Боже всеблагий і милосердний!
Твоїй опіці я ввіряю свою родину,
домівку та усе, що маю і чим володію.
Благослови мою сім’ю, охорони від зла
й небезпеки, збережи від нещасть і
укріпи нашу віру та любов.
У печалі й стражданні даруй надію. Бо
Твої очі на вірних цій землі.
Вчини, щоб ми завжди перебували в
єдності з Тобою.
Через Христа, Господа нашого. Амінь.

Кожен може почуватися безпорадним
перед лицем життєвих негараздів, хвороб
чи війни. Сьогодні ви можете страждати
від своїх неправильних вчинків чи хибних
рішень. Однак, істина у тому, що ви є
улюбленим Божим дитям! Він знає про вас
усе та любить незалежно від ваших
помилок. Ви настільки дорогоцінні для
Нього, що Ісус Син Божий прийняв
смерть за ваші гріхи, щоб ви не померли за
них, але мале вічне життя! Ваше серце
шукає Божої любові та прощення, то ж,
найкраще, що ви можете зробити для себе
це відновити втрачений зв’язок з
Батьком Небесним.
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ПОМОЛІТЬСЯ НАСТУПНОЮ
МОЛИТВОЮ

МОЛИТВА ПРО ПРОЩЕННЯ ГРІХІВ
Небесний Батько! Дякую Тобі за Твого
Єдиного Сина Ісуса Христа, Який помер і
воскрес для мого спасіння. Прошу, прости
мої гріхи і помилуй. Ісусе, стань моїм
Господом і Спасителем, Паном мого серця!
Я довіряю Тобі своє життя і прошу,
працюй наді мною, змінюй мене Твоїм
Святим Духом згідно Твого задуму.
Славлю Тебе, Боже! В ім’я Отця, і Сина, і
Святого Духа. Амінь.
«Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина
Свого Однородженого, щоб кожен, хто
вірує в Нього, не згинув, але мав життя
вічне»
(Євангеліє від Івана 3:16)
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Біблія це Слово Боже, містить безліч
подарунків та відкриттів, що чекають на
вас та допоможуть вам зростати
духовно. То ж, відкривайте Писання
якомога частіше! Намагайтесь щодня
приділяти час вивченню Божого Слова
та молитві. Спілкуйтесь з християнами
та по можливості відвідуйте церкву.

Якщо ви потребуєте духовної
підтримки,
зверніться до молитовного
служіння CBN Emmanuil за цим
посиланням:
https://emmanuil.cbn.org/pray
Молитва має силу рухати гори,
а молитва єдності найсильніша.
Ми підтримаємо вас!
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Потребуєте молитви?
Скануйте!

