
Поклоніння (3-29-20) 
 
Заклик до Поклоніння 

“Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою!” 
(Матвія 11:28) 

 
Пісня 
Той благословенний муж 
Що на Господа покладається 
Як дерево котре 
Біля води росте 
І не боїться як спека прийде 
Листя не опаде 
Гілка плід принесе 
В посухи дні тяжкі 
 
Мій Бог моя скала, Мій щит від зла 
Сховаюсь я, В тіні Творця 
Надія Він моя, Царь Творива 
Господь сердець, Автор життя 
Молю мене торкни, Боюсь нести лиш уст плоди 
 
Проклятий той муж кого 
Надія вся в людей а не в Творця 
Серце спокій знайшло 
Учімсь окрім Нього 
І непобачить щоб добре прийшло 
Як голий кущ в степу 
Робить він міць свою 
Плоть грішну слабу 
 
Пастирська Молитва 
 
Читання 
Отож, кожен, хто слухає цих Моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка 
розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлилися річки, 
і буря знялася, і на дім отой кинулась, та не впав, бо на камені був він 
заснований. А кожен, хто слухає цих Моїх слів, та їх не виконує, подібний до 
чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску. І линула злива, і 
розлилися річки, і буря знялася й на дім отой кинулась, і він упав. І велика 
була та руїна його! (Матвія 7:24-27) 

	



Пісня 
Як хвилі життєві мене заливають 
Коли слабне віра моя 
Тоді у молитві Тебе я благаю 
Почуй Боже віру зміцняй 
 
Та віри так мало і сили не стало 
І гаснуть пориви любві 
Молитва та слаба надія зівяла 
Прошу Боже мій поможи 
 
І в бурях життєвих порою слабію 
І сили не маю іти 
Душею своєю так часто болію 
До тебе я кличу прости 
 
Та віри так мало і сили не стало 
І гаснуть пориви любві 
Молитва та слаба надія зівяла 
Прошу Боже мій поможи 
 
Та вірю що чуєш мене Ти хоч віра 
Порою маленька моя 
Я знаю даси Ти орлинії крила 
Іти до мети в небеса 
 
Та віри так мало і сили не стало 
І гаснуть пориви любві 
Молитва та слаба надія зівяла 
Прошу Боже мій поможи 
 
Проповідь 
Псалом 103 
 
Заключна Молитва 
 
Оголошення 


