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Щоденні молитви
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 р.).
Молитвами святих Отців наших, Господи, Ісусе 

Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь.
Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі.

Молитва до Святого Духа
Царю небесний, Утішителю, Душе істини, що 

всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя по-
дателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від уся-
кої скверни, і спаси, Благий, душі наші.

Трисвяте
Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмерт-

ний, помилуй нас (3 р.).

Славослов’я
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і 

повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Молитва до Пресвятої Тройці
Пресвята Тройце, помилуй нас; Господи, очисти 

гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Свя-
тий, завітай і зціли немочі наші іменi Tвого ради. 
Господи, помилуй (3 р.).

Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і 
повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Господня молитва
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 на-
сущний 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, Отця, і Сина, 
і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки вічні. 
Амінь.

Господи, помилуй (12 р.).
Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, i нині, і 

повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Поклін Ісусові Христові
Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу.
Прийдіте, поклонімся Христові, Цареві нашому 

Богу.
Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Гос-

пода Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.

Псалом 50
Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і ба-

гатством щедрот Tвоїх очисти мене з беззаконня мого.
Обмий мене повнотою з беззаконня мого, і від 

гріха мого очисти мене.
Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди 

передо мною.
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Проти Tебе єдиного я згрішив і перед Tобою зло 
вчинив;

То й правий Tи в словах Tвоїх і переможеш, коли 
будеш судити.

Це бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породи-
ла мене мати моя.

Це бо істину полюбив єси, невідоме й таємне 
мудрости своєї явив Tи мені.

Окропи мене іссопом, і очищуся, обмий мене, і 
стану біліший від снігу.

Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють 
кості сокрушені.

Відверни лице Tвоє від гріхів моїх, і всі безза-
коння мої очисти.

Серце чисте створи в мені, Боже, і духа правого 
обнови в нутрі моєму.

Не відкинь мене від лиця Tвого, і Духа твого 
Святого не відійми від мене.

Поверни мені радість спасіння Tвого, і духом 
владичним утверди мене.

Вкажу беззаконним дороги Tвої, і нечестиві до 
Tебе навернуться.

Визволь мене від вини крови, Боже, Боже спасін-
ня мого, і язик мій радісно прославить справед-
ливість Tвою.

Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять 
хвалу Tвою.
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Бо якби Ти жертви захотів, дав би я, та всепален-
ня не миле Tобі.

Жертва Богові – дух сокрушений, серцем сокру-
шеним і смиренним Бог не погордить.

Ущаслив, Господи, благоволінням Tвоїм Сіон, і 
нехай відбудуються стіни єрусалимські.

Тоді вподобаєш Собі жертву правди, прино-
шення і всепалення; тоді покладуть на вівтар Tвій 
тельців.

Символ віри
Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, твор-

ця неба і землі, і всього видимого, і невидимого.
І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, 

єдинородного, від Отця родженого перед усіма ві-
ками.

Світло від світла, Бога істинного від Бога істин-
ного, родженого, несотвореного, єдиносущного з 
Отцем, що через Нього все сталося.

Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння 
зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії 
Діви, і став чоловіком.

І був розп’ятий за нас за Понтія Пилата, і страж-
дав, і був похований.

І воскрес у третій день, згідно з Писанням.
І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця.
І вдруге прийде зі славою судити живих і мерт-

вих, а Його царству не буде кінця.
І в Духа Святого, Господа животворного, що від 

Отця [і Сина] ісходить, що з Отцем і Сином рів-
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нопокланяємий і рівнославимий, що говорив через 
пророків.

В єдину, святу, соборну й апостольську Церкву.
Ісповідую одне хрещення на відпущення гріхів.
Очікую воскресіння мертвих і життя майбут-

нього віку. Амінь.

Покаянна молитва
Ослаби, прости, відпусти, Боже, прогрішення 

наші, добровільні і недобровільні, що в слові і в 
ділі, свідомі й несвідомі, що в думці й у помислі, 
що вдень і вночі; все нам прости, бо Ти благий і 
чоловіколюбець.

Молитви до Пресвятої Богоматері
Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, 

Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками 
і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила 
Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.

Достойно є воістину величати блаженною 
Тебе, Богородицю, всеблаженну, і пренепорочну, 
і Матір Бога нашого. Чеснішу від херувимів і не-
зрівнянно славнішу від серафимів, що без зотлін-
ня Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе 
величаємо.

Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, 
молитвами нашими в скорботах не погорди, але від 
бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
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Преславна Приснодіво, Богородице! Прийми 
молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові 
нашому, щоб спас задля Тебе душі наші.

Молитва до Ангелів
Всі небесні сили, святі ангели й архангели, 

моліть Бога за нас, грішних.

Молитва до всіх Святих
Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, му-

ченики і всі святі, моліть Бога за нас, грішних.

Величання Пресвятої Тройці
Уповання наше – Отець, прибіжище наше – Син 

і покровитель наш – Дух Святий; Тройце Свята, 
Боже наш, – слава Тобі!

Митарева молитва
Боже, милостивий будь мені, грішному.
Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене.
Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь (3 р.).

Ці молитви треба відмовляти 
щодня зранку і ввечері
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Молитва за Україну
Всемогучий і вселаскавий Боже! Що в людей є 

неможливе – то в Тебе все можливе, бо Ти сказав 
через Пророка, що з каміння можеш воздвигнути ді-
тей Авраамові – і ми українці віримо в це. Тож воз-
двигни й нашу Україну з тяжкої руїни, аби востор-
жествувала правда Твоя, щоб грішники здригнулись 
і пізнали велич Твою.

Господи, пішли Духа Свого в серця тих борців, 
котрі мучаться по тюрмах за правду, за те, що в їх-
ніх жилах тече українська кров і визнають Христову 
віру. Подай їм сили витримати всі ті тортури, слав-
лячи Тебе – правдивого Бога, щоб своїм прикладом 
показати українському народові тернисту дорогу до 
Царства Небесного – Царства правди, любови і сво-
боди Духа!

Матінко Божа, Царице Небесна! Заступись за на-
шу багатостраждальну, але нескорену Україну, візь-
ми її під Свій святий покров! Молись перед Богом 
за кращу долю нашого народу, щоб простив гріхи 
наші, помилував і скріпив український народ силою 
Духа Святого з честю нести свій хрест, аби просла-
вити ім’я Господнє, щоб віра Христова запанувала 
над цілим світом!

Милосердний Боже! Дай волю, єдність, мир і лю-
бов нашій Церкві й нашому народові. Просвіти серця 
всіх українців, щоб пізнали шлях великих мужів на-
шої Церкви – шлях, який веде до спасіння України, 
через єдиний і сильний Патріархат Української Церк-
ви та святе життя нашого народу. Амінь.
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Моя надія – Ісус і Марія 
1. Ісусе, я люблю Тебе. Господи, оживи мене за 
Твоїм Словом і благослови щасливо прожити цей 
день. Благослови моє житло, Україну і цілий світ. 
Я дякую Тобі, мій Боже, за дар життя і хрещення 
Святим Духом, за відкуплення і спасіння, за зці-
лення і щасливо прожиту ніч, за добрий міцний і 
солодкий сон, за всі ласки і щедроти, які Ти зси-
лаєш на мене. 

2. Матінко Божа, я дякую Тобі за Твій святий покров 
і неустанну поміч. Всі мої небесні покровителі, дя-
кую вам за ваші молитви і заступництво перед Бо-
гом. Від сходу сонця до його заходу я буду хвалити 
ім’я Господнє (Пс 112:3). Буду це робити словом і 
ділом сьогодні і аж до кінця мого життя, бо душа 
моя величає Господа, і дух мій радіє в Бозі, Спасі 
моїм! 

3. Боже, благослови мене. Я не відступлю від Тебе, 
як не відступив Яків, поки Ти не поблагословиш 
мене. Бо Ти мене сотворив, щоб я Тебе любив; Ти 
мене відкупив, щоб я Тобі служив; Ти мене обмив 
Своєю кров’ю і зцілив Своїми ранами, щоб я став 
білішим від снігу, світлом для світу і сіллю для зем-
лі, Божою праведністю у Христі Ісусі, спадкоємцем 
Бога і співнаслідником Христа, дитиною Царства 
Небесного, сином України. 
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4. Господи, Ти сказав, що коли навіть батько і мати 
мене забудуть, то Ти ніколи не забудеш мене, не за-
лишиш і не покинеш мене безпомічним, бо Ти моє 
ім’я записав у Себе на долонях. За таку превелику 
любов Твою до мене, Господи, я віддаю Тобі свою 
душу й тіло і свого духа, бо для Тебе хочу жити, 
Тебе любити, Тобі служити і бути Твоїм добрим, 
святим і могутнім знаряддям у Твоїх божественних 
руках. 

5. Святий Духу, Утішителю, я люблю Тебе і дякую 
Тобі за те, що Ти сотворив небо і землю, а мене 
зіткав в утробі матері моєї і дав мені ласку побачити 
цей прекрасний світ. Дякую Тобі за кожний прожи-
тий рік і день, за те, що від самого зачаття Ти так 
ніжно опікуєшся мною; оберігаєш від усякого зла, 
зціляєш мене від усякої хвороби й немочі; заохо-
чуєш чинити добро, просвітлюєш і навчаєш, укріп-
ляєш і зціляєш, наповнюєш мене Своїми дарами і 
плодами, щоб ріки води живої текли з нутра мого. 

6. Ісусе, я довіряю Тобі свій дух, душу й тіло. Гос-
поди, потурбуйся про моє спасіння, звільнення, 
зцілення, освячення і щасливу долю, бо Ти знаєш 
те, що я не відаю, і Ти можеш те, що мені не під 
силу. Благослови мене, а через мене тих людей, до 
яких Ти мене посилаєш, щоб кожен мій крок, по-
дих, вчинок, думка, слово, погляд – все було Тобі 
на славу, а мені на спасіння. 
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7. Боже, я віддаю Тобі усі свої гріхи, хвороби, не-
мочі й болі, страхи й переживання, усяку журбу, все 
минуле, теперішнє і майбутнє, бо Ти мій люблячий 
Небесний Батько і так ніжно піклуєшся мною.

8. Господи, я призиваю на свою душу й тіло кров 
Агнця Божого, який забрав гріхи світу. Нехай Його 
свята кров очистить мене від моїх гріхів та захис-
тить від усяких підступів лукавого і благословить 
щасливо прожити цей день і все моє життя у вірі, 
надії, любові, чистоті й міцному здоров’ї, радості й 
достатку на славу Божу. 

9. Закон духа життя в Христі Ісусі звільнив мене 
від закону гріха і смерти. Я зростаю в повноту 
Христа через правду і любов. Всі обітниці, які Бог 
дав Авраамові, через віру в Ісуса Христа перейшли 
на мене (Гл 3:29), бо я син Божий (Гл 3:25) і нащадок 
Марії (Од 12:17). 

10. Ісус – мій Бог. Я маю левине серце і, дякую-
чи Богові, беру участь у переможному ході Хрис-
та (2 Кр 2:14), який сотворив мене для добрих діл 
(Еф 2:10) і наказав мені: “Будь мужнім і хоробрим; 
не лякайся й не падай духом, бо Господь, Бог твій, 
з тобою, куди б ти не подався” (Нав 1:9).

11. Матінко Божа, візьми мене під Свій покров свя-
тий і пригорни до Свого серця. Тримай мене міцно у 
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Своїх обіймах, аж поки не побачиш мене спасенним 
і вічно щасливим у небі. І як Ти в Кані Галилейській 
вимолила переміну води у найкраще вино, бо Тобі 
Ісус ні в чому не відмовить, так вимоли і для мене 
переміну мого життя і здоров’я на славу Божу, на 
честь Тобі, Маріє, на спасіння мені і рідній Україні. 

12. “Якби ж то Мій народ Мене був слухав, якби 
Ізраїль ходив дорогами Моїми, Я б ворогів їхніх 
умить понизив, проти гнобителів їхніх Я звернув 
би Мою руку” (Пс 80:14). 
 Святий Духу, допоможи нам збудувати мур віри 
зі святого життя, щоб стати перед Богом в проло-
мині за нашу землю, аби Господь не погубив її че-
рез гріхи народу (Єз 22:30).

13. Небесний Отче, заступися за нас, бо Ти наш 
Бог, а ми діти Твої. Крім Тебе іншого заступника не 
маємо. Не допусти, щоб зло перемогло добро і не 
дай безбожникам знущатися над нашим народом. 

14. Господи, рятуй нас і пошли Україні святих, 
мудрих і відважних провідників, щоб вивели на-
цію з неволі гріха на світло Божої правди і Христо-
вих заповідей. В ім’я Ісуса, я проголошую Україну 
зціленою державою, Богом благословенною, свя-
тою, християнською, під покровом Матері Божої, 
щоб через наш народ весь світ пізнав дорогу до 
 спасіння і вічного життя.
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Господь – моє життя
15. І сказав Бог Соломонові: “За те, що в тебе це 
було на думці, і ти не просив багатства, скарбів і 
слави, ані смерти твоїх ворогів, ба, навіть не про-
сив довгого віку, а просив собі мудрости й знання, 
щоб правити Моїм народом, над яким Я настано-
вив тебе царем, буде тобі дана премудрість і знан-
ня; а багатство, скарби й славу дам тобі такі, яких 
не було у царів, що були перед тобою, і не буде у 
тих, що будуть після тебе” (2 Хр 1:11).

16. Небесний Отче, в ім’я Ісуса Христа, я посвя-
чую себе жити у Твоєму Слові. Я визнаю, що Твоє 
Слово надійне, на нього можна покластися, воно 
вірне, воно вічне, і я довіряю йому своє життя. Ти 
послав Своє Слово у моє серце, щоб воно жило в 
мені щедро зі всякою мудрістю. Воно не відходить 
з моїх уст, я роздумую над ним день і ніч, щоби до-
стеменно виконувати його. Твоє Слово є нетлінним 
зерном, що перебуває у моєму дусі, і воно зростає 
у мені, творячи Твою природу і Твоє життя.

17. Я дякую Тобі, Отче, за те, що Твоє Слово є моїм 
радником, моїм щитом, моєю могутньою зброєю. 
Воно – світильник ногам моїм і світло на стезі 
моїй. Воно робить мій шлях прямим, щоб я ніко-
ли не спіткнувсь і не впав. Твоє Слово направляє 
і укріпляє мої стопи та провадить мене дорогою 
життя.
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18. Я знаю про ненависть та обман сатани супро-
ти людини, і Ти, Господи, зупиняєш це, бо я вимо-
вляю своїми устами Твоє Слово з вірою. Я твердо 
вірю, Отче, що Ти чиниш в мені і бажання, і дію 
по Своєму благоволінню. Я возвеличую Твоє Сло-
во. Я високо ціную його і ставлю на перше місце у 
своєму житті. Я сміливо і впевнено кажу, що моє 
серце утверджене на міцній основі – на живому 
Слові Божому. 

19. Я наповнений всякою повнотою Божою. Я вірю 
в Ісуса Христа. Він – мій Господь, Він – мій Воло-
дар. Я віддав Йому моє життя і моє серце. Я свідомо 
обновлюю мій розум відповідно до Слова Божого. 
Я вивчаю Слово, щоб гідно постати перед Богом. 
Я наповнений Його знанням, мудрістю і духовним 
розумінням. У Ньому прихована вся премудрість 
віків, і в Ньому я живу та перебуваю. Я – в Ньому, 
а Він – у мені.

20. Коли ви приймаєте рішення жити вірою, ви не 
звільняєтесь від випробувань. Зате ви вчитеся пе-
ремагати їх. У вас, звичайно, виникатимуть труд-
нощі, але тепер у вас є духовна зброя. Усе робіть 
згідно зі Словом Божим, поки благословення Гос-
подні не покриють вас повністю. Слава Богу, дя-
куючи Ісусу Христу, в нас є сила, щоби перемогти 
сатану. Амінь. 



16

21. Я хрещений Святим Духом, який наповнив 
мене вповні. Він опікується мною, спрямовує і на-
ставляє мене на всяку істину в ім’я Ісуса. Світло 
світу мешкає в мені, і я є світло світу. Моє світло 
буде світити людям і прославляти Бога. Мої вчин-
ки, слова і думки величатимуть Бога і Пречисту 
Діву Марію. 

22. Запам’ятайте: усе чинить Слово Боже, а не той, 
хто тримається за нього. Дайте Слову Божому час 
виконати свою роботу. Воно буде працювати для 
кожного, хто його застосує, так само як воно пра-
цювало для Ісуса, коли Він ходив по землі. 

23. У благодаті Божій закладена надприродна сила 
творити. Майте щире серце і покору, тоді Бог через 
вас буде чинити великі переміни у світі, зцілення, 
чуда, навернення – силою Божественного Святого 
Духа – в ім’я Ісуса Христа! 

24. Я ходжу в силі Ісуса Христа, яку Бог вилив через 
Нього. Уся влада, якою я дію, це влада Ісуса. Вона не 
моя і не основана на моїх справах, чи моєму імені. 
Вона утверджена на імені Ісуса. Я ходжу в силі і 
потужності Самого Бога, я дію Його владою. Я на-
повнений всією повнотою Божою, тому що в мене 
є Отець, Син і Святий Дух, які перебувають в мені 
і живуть в мені. Вони ніколи не покидають мене. 
Вони перебувають в мені і я перебуваю в Них.
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Господь – цілитель мій
25. Бог послав Своє Слово, щоб зцілити мене, а 
Його Слово ніколи не підводить. Це Слово почало 
працювати в моєму тілі з тієї хвилини, як я повірив 
Йому. Отже, дні моєї хвороби закінчились. Я про-
голошую, що Ісус поніс мої хвороби, немочі й болі, 
і віднині я навіки вільний. Я з вірою приймаю своє 
зцілення ранами Ісуса Христа. Амінь.

26. Божественне зцілення – це коли Божою силою 
щезає хвороба з тіла. Але божественне здоров’я – 
це життя день у день і кожну мить в єдності з 
 Богом, щоб життя Боже проникало в тіло так само, 
як життя Боже проникає в дух і душу. Коли ви чи-
таєте Слово Боже і роздумуєте над ним, – ви прий-
маєте Божі ліки. Якщо ви будете вірні Божому Сло-
ву, постійно перебуваючи в ньому, то захворіти для 
вас буде так само важко, як раніше вам було важко 
зцілитися. Слово Боже каже, що зцілення належить 
мені, і я в це вірю! 

27. Слово Боже про зцілення треба проголошу-
вати щонайменше три рази на день – вголос і з 
великою силою. Часте проголошування ніколи не 
зашкодить людині, бо не буває передозування від 
Слова Божого. 
 “Мій сину! Слухай слова мої уважно, нахили ву-
хо до моїх глаголів. Нехай вони не відходять з перед 
очей у тебе, сховай їх в осерді твого серця, вони 
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бо життя тому, хто їх знайде, і здоров’я для всього 
його тіла” (Прип 4:20-22).

28. Коли відчуваєте симптоми хвороби, то моліть-
ся так: “Господи, я дякую Тобі за те, що Ти зцілив 
мене. Вірою я приймаю це зцілення, в ім’я Ісуса 
Христа. Я вірю Твоєму Слову, яке каже: Ранами 
Його я зцілений!”

29. Та Він наші недуги взяв на Себе, Він ніс на 
Собі наші болі. Ми ж, ми гадали, що Його покара-
но, що Бог Його побив, принизив. Він же був по-
ранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня 
наші. Кара, що нас спасає, була на Ньому, і Його 
ранами ми вилікувані (Іс 53:4,5). 

30. І як настав вечір, принесли до Нього багатьох 
біснуватих, і Він словом вигнав духів, а усіх неду-
жих зцілив, щоб збулося сказане пророком Ісаєю: 
Він узяв наші немочі й поніс наші недуги (Мт 8:17). 
Він Сам у Своїм тілі виніс наші гріхи на хрест, щоб 
ми, вмерши для гріхів, жили для справедливости; 
бо ми Його ранами зцілилися (1 Пт 2:24).

31. Чи дійсно я вірю, що ранами Ісуса я зціле-
ний? – Так, бо Слово Боже – істинне, я зосереджу-
юсь на Ньому і Воно збільшує мою віру в серці. Я 
довіряю Його Слову, вірю, і тому Воно сповниться. 
Вірю Слову Божому, а не симптомам і своїм почут-
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тям. Слово Боже навік перебуває на небі (Пс 118:89) 
і незмінне. Я вірю, бо Слово Твоє оживило мене 
(Пс 118:50). Я вірю, що отримую своє зцілення рана-
ми Ісуса Христа. Амінь.

32. Чоловік, у якого рак печінки, може сказати: “Я 
буду зціленим від цієї хвороби!” Можемо спита-
ти, що змушує його вірити в це, коли лікар вважає 
його невиліковно хворим? Якщо в цього чоловіка є 
біблійна надія, то він скаже: “Я буду зцілений від 
цієї хвороби, бо Слово Боже каже, що кожна хво-
роба і кожна недуга перебувають під прокляттям 
закону, а в посланні до Галатів (3:13) написано, що 
Ісус викупив нас від прокляття закону, ставши за 
нас прокляттям. Іншими словами, Ісус уже вику-
пив мене від прокляття цієї хвороби. Ось чому я 
твердо впевнений, що буду зцілений. Амінь.”

33. Диявол знову буде намагатися налякати нас 
симптомами хвороби, аби переконати нас, що ми 
насправді не зцілені. Це – брехлива пастка. Таким 
чином диявол намагається змінити наше мислення. 
І якщо йому вдається звернути нашу увагу на сим-
птоми хвороби, замість того, щоб споглядати на 
Божі обітниці, значить, він зможе переконати нас 
у своїй брехні. 

34. Коли ми зосереджуємо свою увагу на симп-
томах (біль, або видимі ознаки), тоді сумніви й 
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 невірство заповнюють наш розум, а це відчиняє 
двері для страху і хвороби. Ми маємо пильно спог-
лядати своїм серцем і розумом на Бога та Його 
обітниці. “Твердого духом Ти зберігаєш у глибоко-
му мирі, бо на Тебе він уповає” (Іс 26:3). Нам не-
обхідно триматися доброго. Ми повинні дозволи-
ти Слову Божому вкоренитися в нас так глибоко, 
щоби в нас вкоренилось також і зцілення.

35. Пророк Йона (2:9) сказав: “Ті, що шанують 
суєтних і облудних богів, залишили свого Мило-
сердного, а я голосом хвали принесу Тобі жертву”. 
Йона прийняв рішення не довіряти суєті та брехні, 
а довіряти Богові, і Бог вивів його зі складного ста-
новища. Якби Йона повірив брехні, то втратив би 
свою віру і не отримав порятунку. 

36. Як можна очікувати помочі від Господа, якщо 
ми довіряємо диявольській брехні більше, ніж Бо-
гові? Тому, коли ви відчуваєте, що симптоми вашої 
хвороби повертаються, вірте Богові та Його Сло-
ву, а ворогу скажіть, що незважаючи ні на що, ви 
не повірите в його брехню. Тож покоріться Богові, 
противтеся дияволу, і він утече від вас. 

37. Силою Божественного Святого Духа, в ім’я Ісу-
са Христа, Господь зв’язує тебе, сатано. Сьогодні ти 
мені не нав’яжеш ніякої немочі чи хвороби. Незва-
жаючи на симптоми хвороби у моєму тілі, силою 
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Ісуса через Його Духа, Господь, вже переміг цю 
хворобу, тому, що Той, хто в мені, більший від того, 
хто в світі. Я народився від Бога і не грішу, а бережу 
себе, і лукавий мене не чіпає (1 Ів 5:18). Амінь. 

38. Я з’єднаний з Господом і став з Ним одним духом. 
Тіло, куди б ти не пішло сьогодні, – Бог піде разом 
з Тобою. Бог – у тобі, сила Божа – в тобі, мудрість 
Божа – в тобі, перемога Божа – у тобі. Помазаний і 
Його помазання в тобі, надія слави. Слабосильний 
нехай скаже: Я – сильний! (Йоіл 4:10) Алилуя! 

Господь – моя сила 
39. Отче Небесний, я чиню опір ворогові, що йде 
проти мене. Господи, накажи, щоб моє тіло було 
сильне та здорове, і я проголошую це відповідно 
до Твого Слова. Я відкидаю прокляття, а прого-
лошую життя у моєму тілі. Кожен орган і тканина 
мого тіла працює досконало, як Бог призначив їм 
працювати. Господь забороняє будь-які відхилення 
у моєму тілі, в ім’я Ісуса Христа, ранами якого я 
зцілився і став цілісним.

40. Бог сказав, що Його Слово – це життя для тих, 
хто шукає Його і ліки для їхнього тіла. Я визнаю, 
що моє тіло підкоряється Твоєму Слову, бо я чу-
десно і дивно збудований, і дивні діла Твої, Госпо-
ди. Я проголошую, що Ти сотворив мене і я дивне 
творіння (Пс 138:14).



22

41. Отче Небесний, я вдячний Тобі за те, що Твій Дух, 
який воскресив Ісуса з мертвих, живе також у мені й 
оживляє моє смертне тіло. Він наказує моїй імунній 
системі підкоритися Слову Божому. Моя імунна сис-
тема здолає усяку хворобу і будь-яку неміч у моєму 
тілі, адже для цього Господь і створив її. 

42. Господи, Ти простив усі мої провини і зцілив 
усі мої хвороби (Пс 102:3). Отче, це Твої Слова і за-
раз вони стали також і моїм визнанням. Відтепер я 
вірю не своїм очам, а тому, що говорить Твоє живе 
Слово, яке живе в мені і приносить здоров’я та зці-
лення в кожну клітинку мого тіла. 

43. Я вдячний Тобі, Отче, за те, що кожна клітинка 
мого тіла підкоряється Твоєму Слову, яке розчи-
няється у моєму тілі від голови до стіп. Я визнаю, 
що Слово Боже стає тілом в мені. Я радію, що Ти 
даруєш мені божественне здоров’я. Ти так сказав, 
і я вірю Тобі! Сьогодні я проголошую, що побачу 
здійснення Твоїх обітниць, які проявляться у моє-
му тілі. 

44. Я віддаю моє тіло Богові, тому що воно – храм 
Святого Духа і Господь перебуває в мені. Його жит-
тя проникає в мій дух, душу й тіло, а тому я щоден-
но наповнений Божою повнотою, яка вимагає від 
мого тіла виробляти необхідні хімічні речовини. Я 
проголошую, що моє тіло перебуває у досконалому 
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балансі. Моя підшлункова залоза виділяє відповід-
ну кількість інсуліну, який необхідний для життя і 
здоров’я. 

Господь – моє спасіння
45. Господи, в ім’я Ісуса Христа, зв’яжи всяку не-
міч, яка діє у моїх грудях, і всякого споріднено-
го духа, який посилює приступи астми і співдіє з 
ними. Зруйнуй джерело цього стану у моєму тілі. 
Я проголошую своє зцілення через Слово життя, 
яке перебуває в мені. Це життя відновлює моє тіло 
з кожним моїм подихом і кожним словом, яке я го-
ворю. Усе те, що Господь не посадив у мені, розчи-
няється і викорінюється з мого тіла – в ім’я Ісуса. 
Дух Господній проникає в кожну клітину мого тіла, 
і я живу життям Бога (Ів 6:63).

46. Ісус поніс прокляття за мене, а тому Він забо-
роняє всяким новоутворенням і пухлинам знахо-
дитись у моєму тілі. Життя Боже у моєму нутрі 
розсмоктує новоутворення і пухлини, які не ма-
ють права бути в моєму тілі. Вони – тінь минуло-
го, тому що я звільнений від влади тьми. Господь 
наказує моєму організмові виробляти чисту кров, 
вільну від немочі й хвороби. Мої сили та здоров’я 
відновлюються щохвилини.

47. Господи, накажи артриту, раку і сніду повніс-
тю щезнути з мого тіла в ім’я Ісуса Христа, а моїм 
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кісткам і суглобам працювати справно. Хвороба не 
має місця в мені! Пухлина не може існувати в моє-
му тілі, тому що Дух Божий на мені і Слово Боже в 
мені. Хвороба, страх і пригноблення не мають вла-
ди наді мною, тому що Слово Боже стало тілом і 
Воно для мене закон. Бо Ти, Господи, послав Його 
і зцілив мене (Пс 106:20). 

48. Господь натягнув нову шкіру на мої рани, ви-
гоїв і уздоровив їх, дав мені глибокий мир і безпе-
ку (Єр 33:6). Слава Богу, ранами Ісуса я зцілений! 
Я вірю в це усім своїм серцем і буду вірити до тих 
пір, поки не отримаю зцілення. 

49. Дякую Тобі, Небесний Отче за те, що в мене 
сильне серце. З кожним ударом воно несе в моє 
тіло життя. Моя кров тече до кожної клітини 
мого тіла й очищає артерії, відновлюючи життя і 
здоров’я вповні. Мій кров’яний тиск – 120 на 80. 
Сила Божа перебуває в мені, наповнює моє тіло і 
укріпляє мене. 

50. Як Бог був із Мойсеєм, так буде й зі мною, бо 
Господь – мій Цілитель (Вих 15:26). Мій зір не при-
тупиться, і міцність у моєму тілі не виснажиться. 
Благословенні мої очі, що бачать, і вуха мої, що чу-
ють. Ісус узяв мою хворобу і поніс мій біль. Я не 
даю місця хворобі чи болю, тому що Бог послав 
Своє Слово і зцілив мене. 
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51. Небесний Отче, дякую Тобі за те, що Ти переміг 
диявола. Дякую Тобі, що хвороба викликана дия-
волом, підкоряється Твоєму імені. Господи, диявол 
вдерся на мою територію, і я намірений зустріти 
цього ворога мечем Твого Слова. Ти сказав, що 
коли я не засумніваюся у Твоєму Слові і визнаю 
Його своїми устами, то неймовірна сила здвигне 
гору з моєї дороги. 

52. Ісус виніс мою хворобу на хрест. Він, будучи 
безгрішним, взяв на Себе мої гріхи, немочі, хво-
роби і зцілив мене Своїми ранами. Я уклав завіт з 
Богом і Він наказує усякій хворобі забиратися геть, 
бо їй не місце у моєму житті! Я не приймаю цієї 
хвороби в моє тіло і не підкоряюсь їй. Я був звіль-
нений від прокляття кров’ю Ісуса і вірою в Нього 
буду жити у свободі! Амінь.

Господь – моя надія
53. Небесний Отче, я приходжу до Тебе і прошу 
Тебе простити всі мої гріхи. Я вірю, що Христос 
помер за мене, взяв на Себе мої гріхи, а потім вос-
крес з мертвих, перемігши силу гріха і сатани зара-
ди мене. Ісусе, я прошу Тебе увійти в моє життя і 
спасти мене. Я віддаю себе Тобі і визнаю Тебе Воло-
дарем мого життя. Вірою я приймаю прощення і дар 
вічного життя. Віднині я мертвий для гріха, а живий 
для сили Божої! Дякую Тобі, Господи Ісусе, за моє 
спасіння і за те, що Ти прийшов у моє життя! 
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54. Господи, я прощаю себе самого і більше ні-
коли не буду звинувачувати себе за те, що колись 
зробив. Ти простив мене і я теж прощаю себе. Я 
проголошую свободу від наслідків цього гріха. 
В ім’я Ісуса, я відрікаюсь від усякого злого духа, 
який тримав мене в рабстві у цій ділянці. Дякую 
Тобі, Господи, що Ти вже зараз почав мене звіль-
няти. 

55. Господи, в ім’я Ісуса, дай мені силу не боятися 
тієї зброї, яку виставив проти мене диявол, тому 
що я знаю, згідно з Твоїм Словом, що вона не буде 
придатна. Я покладаюсь на Твій захист і дякую 
Тобі за нього (Іс 54:10). Я очікую, що Помазання і 
чудотворна сила Ісуса будуть текти через мене, бо 
вже не я живу, а живе в мені Христос. Я благослов-
ляю тих, хто проклинає мене і тих, хто кривдить 
мене, бо любов Божа була вилита в серце моє Свя-
тим Духом (Рм 5:5). 

56. Небесний Отче, я проголошую перемогу і тор-
жество Голготи, владу і заступництво найдорожчої 
крови Ісуса Христа над моїм життям. Господи, на-
кажи всім духам немочі, всім джерелам і тверди-
ням, які непокоять мене, і всім злим духам негайно 
відійти геть від мене й ніколи не повертатися до 
мене, а йти до стіп Ісуса у Його розпорядження. 
Амінь.
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57. Це ворожа пастка диявола, щоб думкою про 
безнадійність боротьби підірвати опір, змусити 
скласти зброю і віддатися в руки ворога. Будьте 
твердими і непохитними, аж поки не дочекаєтеся 
приходу сонця правди, яким є Христос.

58. Силою Божественного Святого Духа, в ім’я 
Ісуса Христа, накажи, Господи, дияволу забрати 
свої брудні руки від моїх фінансів і від усіх моїх 
справ. Ісус, будучи багатим, став убогим заради 
мене, щоб я збагатився Його убогістю. Він є Во-
лодарем усіх скарбів цього світу – золота, срібла і 
всієї моєї власности. Все, що я маю, належить Бо-
гові, а тому, в ім’я Ісуса, я проголошую щасливе 
вирішення всіх моїх справ. Господь щедро випов-
нить усі мої потреби за багатством Своїм, у славі, 
у Христі Ісусі (Флп 4:19). Бо Його Божа сила дала 
нам усе, що потрібно до життя та побожности 
(2 Пт 1:3). 

59. Господи, накажи духові, що засліплює очі 
(ім’я), щоб перестав утримувати його від Царства 
Божого. В ім’я Ісуса, щоб перестав негайно! Гос-
поди, пошли когось до (ім’я) зі Словом Божим, бо 
Ти знаєш, кого він послухає. Ми проголошуємо 
(ім’я) для Царства Божого. З вірою приймаємо 
його спасіння і звільнення та славимо Тебе за це. 
Амінь.
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60. Я – народжене згори дитя Всемогутнього Бога. 
Його надприродне благовоління кожну хвилину 
оточує мене як щит. Його більше, ніж достатньо, 
щоб визволити мене від цих труднощів, з якими я 
зіткнувся. Я вірю в Слово Боже, і, дякуючи ласці 
Божій, я вийду з цієї ситуації переможцем! Як буде 
потрібно, то Господь переверне світ, щоб змінити 
для мене цю ситуацію. Я більше ніж переможець у 
Христі Ісусі – в Помазаному і в Його Помазанні. Я 
перемагаю кров’ю Агнця і словом свідчення свого 
(Од 12:11).

 Господь – мій порятунок
61. Як віра приходить від слухання Слова Божого, 
так страх приходить від слухання брехні диявола. 
Страх приходить, коли ви думаєте про те, що ди-
явол вам говорить про минуле і майбутнє. Відмо-
ва боятись – це, перш за все, питання волі. Давид 
твердо сказав: “Господь – мій помічник; я не бо-
юся. Що може мені зробити людина?” (Євр 13:6). 
Зробіть правильний вибір і, як треба, то робіть 
його кожних 60 секунд, бо Господь сказав: “Не 
бійся (ім’я), Я тобі щит. Твоя нагорода буде вель-
ми велика!” (Бт 15:2) 

62. В ім’я Ісуса Христа, я відрікаюся духа невин-
но пролитої крови у моїй родині. І так само, по 
черзі, відрікаймося інших духів. Наприклад: духа 
смерти, самогубства, самотности, страху, депресії, 
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жалю до себе, озлоблення, розпачу, пригноблен-
ня, нарікання, непрощення, алкоголізму, ніко-
тинізму, наркоманії, обжерства, розпусти, зневаги 
до себе, лінивства, розсіяности, гордости, брехні, 
ворожбитства, хвороби, безпліддя, безсоння, раку, 
епілепсії, менінгіту, мігрені, духа що викликає 
біль (сказати де), і всіх духів, які мені шкодять.  
 Господи, в ім’я Ісуса Христа, зв’яжи тих духів, 
яких я відрікся. Заборони їм діяти в моєму житті 
і накажи їм ніколи не повертатися до мене, а йти 
на Голготу до стіп Ісуса, у Його розпорядження. 
Амінь.

63. Духу пригноблення, Господь зв’язує тебе в ім’я 
Ісуса так міцно, що ти не можеш більше діяти. 
В тебе нема законного права шкодити мені, тому 
що я ототожнююсь з Христом, моїм Спасителем та 
Визволителем. Коли Ісус помер на Голготі, я теж 
помер з Ним для цього світу. Я помер для твоєї вла-
ди, сатано, я помер для емоцій і болю, які ти нама-
гаєшся мені нав’язати.

Духу пригноблення, через смерть і воскресіння 
Христа, твоя влада знищена. Тепер я живу у Хрис-
ті, який звільнив мене. Його любов наповнює 
все моє нутро. Я звільнений, зцілений і сильний! 
Я цілісна особистість. Ісусе, я дякую Тобі за мою 
єдність з Тобою. Я вмер і воскрес. Пригнобленню 
немає місця у мені, і воно не має влади наді мною, 
бо я тепер – нове творіння у Христі Ісусі. Амінь. 
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Господь – моя скеля
64. Коли ворог намагається упевнити нас в тому, 
що він надто сильний і ми ніколи не зможемо звіль-
нитися від нього, то треба сказати так: “Враже, це 
неправда, Ісус на хресті Своєю смертю позбавив 
тебе сили (Євр 2:14). Я не маю духа страху і йому не 
місце у моєму житті. Я маю духа сили, любови й 
поміркованости (2 Тм 1:7). Мій розум – здоровий і я 
не боюся. Ніщо мені ніяким чином не може зашко-
дити, бо в мені живе Христос (Гл 2:20)”. Амінь.

65. Господи, в ім’я Ісуса Христа, вижени з мене всіх 
духів страху і накажи їм виходити з мене із кожним 
подихом. Дякую Тобі, Господи, за те, що Ти звіль-
няєш мене і показуєш мені яскраве світло у пітьмі. 
Я звільняюсь і мене наповнює любов Христа. Кров 
Ісуса освячує мене. Я вільний! Алилуя! Я славлю 
Тебе, Господи, і дякую за звільнення. Амінь. 

66. Страху, тобі немає місця в мені. Я тобі не служу. 
Я відважився вірити Слову Божому! Я відважив-
ся стояти на ньому, і я не відступлю. Я відважився 
бути мужнім! Розбив Господь моїх ворогів моєю 
рукою, як розбивають води (1 Хр 14:11).   
 Господь – світло моє і Спаситель мій, кого маю 
боятися? Господь – захисник життя мого, кого маю 
лякатися? (Пс 26:1) Я укріпляюсь Господом і могут-
ністю Його сили! (Еф 6:10)
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67. Господи, зруйнуй владу демонів у моєму житті 
і накажи їм вийти геть зі свого скритого місця та 
покинути його негайно. Господь нагадує тобі, са-
тано, що Ісус восторжествував над тобою, позба-
вив тебе всього і виставив на посміховисько. Він 
забрав у тебе всю владу, яку ти мав. Біблія каже, 
що ти став ніким, а я наслідник Бога і співнаслід-
ник Христа (Рм 8:17). Він дав мені Свою силу і я 
дію в Його ім’я. Я посаджений з Ним на небесах. 
Господь в мені, а я в Бозі!

68. Усе, що мені треба робити, – це стояти в пере-
мозі, вже завойованій Ісусом. Злий дух може врази-
ти мене лише тоді, коли я здамся, а я не збираюсь 
цього робити. Я з Богом, і протистою дияволу. Я 
не приймаю тієї брехні, яку він мені пропонує, бо 
згідно послання до Колосян 2:15, він знищений, а я 
переможець! Амінь. 

69. Ісус прийшов і знищив силу страху та діла ди-
явола у моєму житті. Він звільнив мене з рабства 
страху. Господь ніколи не залишить мене безпоміч-
ним і не покине мене! (Євр. 13:5) Господь звільнить 
мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для 
Свого Небесного Царства. Йому слава на віки віч-
ні! Амінь (2 Тм 4:18).

Господь – мій захист
70. Бог взяв моє життя і перетворив його в прекрас-
не. Він може через мене нести звільнення людям, 
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і я прославляю Бога за це. Дякую Йому за те, що 
вже відбулося і за те, що має здійснитися. Все, що 
має здійснитися у моєму житті, нехай здійсниться. 
Я називаю неіснуюче існуючим, тому що я говорю 
це з вірою, і віра зробить це. Я роблю віру дієвою, 
чим і прославляю Бога. Я беру щит віри в Ісуса 
Христа і загашую ним всі розпечені стріли лукаво-
го. Бог сказав, що мені ніщо не зашкодить, і я вірю 
Йому. 

71. У важку годину, коли ворог хоче обезсилити вас, 
звертайтесь до Бога з проголошенням: “Господи, я 
хочу завжди чинити лише Твою волю. Ти знаєш мої 
страждання, і я їх вже більше не витримую. Мені 
дуже хочеться позбутись цієї ноші, однак я визнаю 
Тебе своїм Богом і Твою святу волю – своєю. Мій 
час у Твоїх руках. Нехай діється Твоя воля, навіть 
якщо це означає мої сильні страждання”.
 Після цього ви зрозумієте, що незважаючи на всі 
видимі ворожі напади, Бог здійснює Свою волю у 
вашому житті. 

72. Якщо не знаєте, як назвати духа, який мучить 
вас, то кажете: “Господи, накажи кожному духу, що 
тисне на мене в цю хвилю, вийти з мене геть! Сло-
во Боже проголошує, що кров Ісуса очищає мене, 
і всякий злий дух щезає. Христос є моя чистота. Я 
приймаю перемогу Голготи і дякую Тобі, Господи, 
за очищення в ім’я Ісуса. Амінь”. 
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73. Господи, візьми рани моєї душі і тіла та сховай 
у Своїх ранах. Силою страстей Своїх зціли мене 
від усякої пристрасті й немочі. Бо Ти Бог – всемо-
гутній і всесильний, для Тебе нічого неможливого 
немає. І як Ти, Ісусе, воскрес у прославленому тілі, 
так і мене силою Твого воскресіння і животворно-
го Хреста воздвигни і воскреси до нового життя, 
щоб я у міцному здоров’ї та радості прославляв 
Твоє святе ім’я. 

74. Я дитина Божа, Христос – мені Голова. Я біль-
ше не перебуваю в гріху Адама, а в праведності 
Христа. Все старе минуло, тепер усе нове. Всі 
твердині в моїй родині і всі пута, які передавались 
з покоління в покоління, з роду в рід, тепер зруйно-
вані. Я вільний. Я – в Христі Ісусі і приймаю Його 
благословення як спадкоємець і син. Я з’єднаний 
з Ним повністю, і звільнений та зцілений завдяки 
Голготі. Я вірю в Слово Боже, яке каже, що в Хрис-
ті я нове творіння. Амінь! 

75. Небесний Отче, я дякую Тобі за те, що Ти вир-
вав мене із влади тьми й переніс у царство Свого 
возлюбленого Сина, що в Ньому маємо відкуп-
лення і прощення гріхів. Він знищив розписку, що 
була проти нас, що нас осуджувала, разом з припи-
сами; Він її зробив нечинною, прибивши до хрес-
та; а роззброївши начала і власті, Він виставив їх 
на видовище, перемігши їх у ньому (Кл 1:12, 2:14).
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76. Господи Ісусе, Ти – моє всеозброєння, Ти – 
моє спасіння, Ти – моя праведність, Ти – мій мир, 
Ти – моя істина, Ти – джерело моєї віри, Ти три-
маєш мене Своїм Словом, Ти – моє життя. Я сьо-
годні повністю захищений від всіх атак ворога. У 
Тобі я сильний, у Тобі я більше, ніж переможець! 
Алилуя!

Господь – моє світло
77. Ісус сказав, що не можна служити двом панам, і 
щоб не журитися, бо тоді ми служимо своїм помис-
лам. Треба завжди чинити опір недобрим думкам, і 
брати їх в полон на послух Христові (2 Кр 10:5). 

78. В ім’я Ісуса Христа, я не приймаю цієї хвороби, 
тих слів, тих думок, того зла, яке йде від цієї люди-
ни, чи від цього місця і т.п. В ім’я Ісуса, я проголо-
шую своє спасіння, звільнення, зцілення, освячен-
ня і щасливе життя під покровом Матері Божої у 
повноті років, призначених мені Богом. Амінь. 

79. Коли ти говориш – ти народжуєш слово, і те 
слово буде жити з Тобою вічно. Воно буде або 
твоїм спасінням, або твоєю погубою. Диявол хоче 
проковтнути нас через клопоти, неспокій і страхи. 
В той же час, Господь, очікує, щоб ми скориста-
лися силою Його божественного Слова і укріпили 
себе. Отже – вперед! Відважно і з вірою проголо-
шуйте Слово Боже! 
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80. Хто нарікає на церкву, державу, роботу, погоду, 
сім’ю і т.п., той завжди бачить світ у чорних ко-
льорах і своїм язиком звеличує діла сатани, який 
приходить хіба щоб красти, вбивати і вигублювати 
(Ів 10:10). Такий язик запалений вогнем пекельним 
(Як 3:6). Також не можна слухати це все. 
 Що сьогодні скажемо, те завтра з нами станеть-
ся. Як хробак точить дерево, так злі слова й дум-
ки руйнують здоров’я і психіку людини, бо вона, 
може й несвідомо, говорить тільки те, що зробив 
диявол, і відкриває себе для злого духа. 

81. Хто не вірить в перемогу, той вірить в пораз-
ку. Коли сто разів сказати, що тобі важко, то на сто 
перший раз – дійсно впадеш. А коли весь час про-
голошувати, що я зцілений ранами Ісуса, то так і 
станеться – приймеш своє зцілення, бо Ісус прий-
шов на землю, щоб творити добро та зціляти всіх, 
кого диявол поневолив (Ді 10:38). 

82. Треба постійно читати Біблію, Псалтир і Жит-
тя Святих, тоді зродяться в нас гарні думки і буде 
світлий розум. Бо ми для Бога – пахощі Христові 
серед тих, що спасаються, і серед тих, що гинуть 
(2 Кр 2:15). Добра людина з доброго скарбу сер-
ця свого виносить добре; лиха ж з лихого лихе 
виносить, бо з повноти серця говорять його уста 
(Лк 6:45). 
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83. Слово Боже каже, що християни – це діти світ-
ла (Еф 5:8), а тому нашим обов’язком є плекати ті 
самі думки в собі, що й у Христі Ісусі і говорити 
тільки те, що прославляє Бога, – бути світлом для 
світу. Не журіться, бо радість у Господі – це ваша 
сила! (Неєм 8:10) Завжди радійте. Моліться без пе-
рерви. За все дякуйте: Така бо воля Божа щодо вас 
у Христі Ісусі (1 Сл 5:16).

84. Я не перестаю молитися та просити, щоб мені 
дійти до повного пізнання Божої волі в усякій 
 мудрості та духовнім розумінні, щоб жити мені жит-
тям, достойним Господа, і подобатися Йому в усьо-
му, приносячи плід у всякому доброму ділі й зрос-
таючи у пізнанні Бога, покріпленим всякою силою 
завдяки Його славній потузі, щоб осягнути всяку 
витривалість і довготерпеливість із радістю (Кл 1:9). 

Господь – моя радість
85. Радість – це не почуття, а дія, яка означає сяяти, 
стрибати, насолоджуватися або втішатися. А тому я 
роблю собі подарунок – звільняюсь від минулого і 
з радістю приймаю теперішнє. Я радісно і впевне-
но йду вперед. Згідно Заповіді Божої я люблю себе 
і одобрюю кожний свій крок. Господь – моя скеля, 
Господь – моя фортеця, а Слово Боже – міцна башта 
і я радію життям в Христі Ісусі! Я вірю, що сила 
Божа перебуває зі мною і я не маю сумніву, що май-
бутнє моє чудове, – бо Ісус мене любить. Алилуя! 
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86. Проказуйте між собою вголос псалми й гимни 
та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях 
ваших Господа і дякуйте за все завжди Богові й От-
цеві в ім’я Господа нашого Ісуса Христа (Еф 5:19). 

87. Благослови, душе моя, Господа і все нутро 
моє – Його святе ім’я. Благослови, душе моя, Гос-
пода і не забувай усіх добродійств Його ніколи. Він 
прощає усі твої провини, зціляє всі твої недуги. Він 
визволяє життя твоє від ями, вінчає тебе ласкою та 
милосердям. Він насичує твій похилий вік добром 
і оновляється, як орел, твоя юність (Пс 102:1-5). 

88. “У кожнім своїм ділі воздавав Давид шану Свя-
тому Всевишньому словами прослави, з усього серця 
співав піснопіння й любив свого Творця” (Сирах 47:8). 
У важку годину нам треба змушувати себе співати, 
хоч би якусь найпростішу пісню. Наприклад: «Ісусе, 
я люблю Тебе»; «О, Маріє, поможи нам». 

89. У безвихідних обставинах найкраще помагає 
Сповідь і щоденне Святе Причастя. Ми приймаємо 
тіло і кров Ісуса Христа, єднаємося з Богом. А коли 
Господь з нами, то хто може бути проти нас. Тільки 
треба бути наполегливим, бо хто стукає, тому від-
чиняють. І завжди треба пам’ятати про небо, рай 
і вічне щастя, яке Бог приготував для нас, бо ми з 
вами є синами та дочками Господа Вседержителя 
(2 Кр 6:18).
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90. Коли все виглядає безнадійним, не здавайтесь 
і не вимовляйте слів розпачу, зневіри і поразки. 
Навпаки, ще більше проголошуйте Слово Боже 
для вашої ситуації про те, чого ви очікуєте від 
Господа сил. Навчіться воювати мечем духовним, 
бо кожний, хто призове ім’я Господнє, спасеться! 
(Рм 10:13) 

91. Є люди багаті і бідні, вільні та ув’язнені, здо-
рові й немічні, сімейні та самотні. Однак, неза-
лежно від стану, щасливими серед них є тільки ті, 
що пізнали Бога, люблять Його і служать Йому. Бо 
Царство Боже – не їжа і не пиття, а праведність, 
мир і радість у Святому Дусі (Рм 14:17). Нехай радіє 
серце тих, що Господа шукають! (1 Хр 16:10)

Господь – мій утішитель
92. Дуже сильно у важких обставинах життя помагає 
молитва мовами, бо це дар Святого Духа. Слуга Бо-
жий о. Еміліан Тардіф у книзі «Ісус – живий» пише: 
“Я став свідком набагато більших зцілень, коли мо-
лилися мовами, ніж коли молилися звичайно. Під час 
молитви мовами, тобто духом, ми дуже наближені до 
Бога і Він може легше послуговуватися нами, бо ми 
тоді повністю у Його розпорядженні”. 

93. Різниця між звичайною молитвою розумом і мо-
литвою духом є така, як обробляти землю лопатою 
і орати плугом. Ті, хто осягнув великі дари Святого 
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Духа, радять щодня, хоч би годину, молитися мова-
ми, а весь молитовний день розділити порівну на 
прославу, проголошення і молитву духом. Як елек-
трика заряджає акумулятор, так молитва мовами 
укріпляє наш дух, щоб ми жили згідно Божої волі. 

94. Коли ви молитесь мовами, то біси не мають до-
ступу до вашого життя, бо тоді душа і тіло повніс-
тю перебувають під опікою Святого Духа. В той час 
ми говоримо духом таємні речі Богові (1 Кр 14:2), 
які рятують нас від небезпек, аварій та інших не-
щасних випадків. Це стається без нашого відома, 
бо Дух Святий відкриває нам тільки те, що необ-
хідно знати в цей час. 

95. Так само й Дух допомагає нам у немочі нашій; 
про що бо нам молитися як слід, ми не знаємо, але 
сам Дух заступається за нас стогонами невимовни-
ми. А той, хто досліджує серця, знає, яке бажання 
Духа і що він заступається за святих згідно з Бо-
жою волею (Рм 8:26). 

96. Я хочу, щоб усі ви говорили мовами (1 Кр 14:5) 
і дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мова-
ми говорю (1 Кр 14:18). Моліться завжди в дусі вся-
кою молитвою і благанням. І для того, чуваючи 
з повною витривалістю, моліться за всіх святих 
(Еф 6:18). 
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вірою і молитесь у Святім Дусі, бережіть себе са-
мих у любові Божій, очікуючи милости Господа 
нашого Ісуса Христа для вічного життя (Юда 20).

98. Треба мати мужність, щоб жити вірою. Треба 
мати мужність, щоб стати перед лицем хвороби і 
заявити, що ранами Ісуса я зцілений. Треба мати 
мужність, щоб сказати дияволу: “Бог моє спасін-
ня і моя скеля, мій захист: не захитаюсь анітрохи”! 
(Пс 61:2) 

99. Не дозволяйте злим думкам кружляти в голо-
ві, а відважно і з вірою проголошуйте Слово Боже 
вголос. Наприклад: “Усяку журбу мою покладаю на 
Бога, бо Він піклується мною (1 Пт 5:7); Я не вмру, 
а буду жити і розказувати діла Господні (Пс 117:17); 
Я радію життям в Христі Ісусі” (Рм 8:2). 

100. Хвалити Бога, коли всі почуття проти, є актом 
величання. А Бог сказав: “Я звеличу тих, які Мене 
величають”. Ваші уста – ваш порятунок. А в ва-
ших руках – повна книга висловів, які зроблять вас 
сильними, здоровими і щасливими у Христі Ісусі, 
бо Він правдивий Бог і життя вічне! (1 Ів 5:20) 

Ісус – мій Бог
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Стрілисті молитви
 У той час, коли важко зосередитися на молитві, 
беремо вервицю і вголос промовляємо потрібну нам 
стрілисту молитву 50, 100, 200 чи більше разів. І тоді, 
дуже часто, приходить поміч від Бога.

Ісус – мій Бог; Господь – моя скеля; Ісусе, я люб-
лю Тебе; Боже, рятуй мене; Боже, я прощаю всім; 
Господь в мені, а я в Бозі; Ранами Ісуса, я зцілений; 
Боже, укріпи моє серце; Боже, просвіти мій розум; 
Боже, поспіши мені на поміч...

Вервичка до Матері Божої
(На великому зернятку) 
О Діво Неустанної Помочі, вислухай голосу 

душ благаючих: Ти нам можеш помогти в кожній 
потребі. О Мати, з надією кличемо до Тебе: Марія 
нам помогла, Марія нам поможе, Марія нам хоче 
помогти, Марія нам завжди помагала і тепер нам 
поможе. 

(На малих зернятках) О, Маріє, поможи нам. 

Молитва духовного захисту
Я одягаю повну зброю Божу, щоб дати від-

січ хитрощам диявольським. Підперізую правдою 
бедра свої, вдягнувшись у броню справедливости. 
Взуваю ноги в готовність проповідувати Євангелію 
миру. Беру щит віри, щоб згасити всі розпечені 
стріли лукавого. Надягаю шолом спасіння і меч ду-
ховний – Слово Боже, яке оживляє мене (Еф 6:11).
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Молитва про внутрішнє зцілення
Господи Ісусе Христе, Ти прийшов, щоб зціли-

ти серця зранені і страждаючі. Благаю Тебе, зці-
ли ті зранення, які спричиняють неспокій у моє-
му серці. Особливо прошу Тебе зцілити тих, які є 
причиною гріха. Ісусе, увійди в моє серце і зціли 
мене від психічних травм, які діткнули мене в ди-
тинстві і від тих ран, яких мені завдано протягом 
цілого життя. 

О Господи, повернись до мене і змилуйся наді 
мною, дай слузі Твоєму силу Твою і спаси мене. 
Яви мені знак милости Твоєї, щоб ненависники мої 
те бачили й осоромились, бо Ти, Господи, визволив 
душу мою від смерти, очі мої від сліз і ноги мої від 
спотикання; Ти мені поміг і мене потішив! 

Молитва-заборона 
Господи Саваоте, Боже Ізраїля, Ти зціляєш усяку 

недугу і всяку неміч. Зглянься на мене, раба Твого, 
знайди і випробуй, та віджени від мене всі дияволь-
ські діяння. Заборони нечистим духам і віджени їх. 
Очисти діло рук Твоїх і, вживши бистрого Твого 
діяння, скоро сокруши сатану під ногами моїми. 
Дай мені перемогу над ним і над його нечистими 
духами, щоб я, одержавши милість від Тебе, спо-
добився безсмертних і небесних Твоїх таїн і славу 
Тобі возсилав Отцю і Сину, і Святому Духові, нині 
і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
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Молитва про звільнення і Божий захист
Господи, я вдячний Тобі за моє життя, яке по-

дарувала мені Твоя відвічна Любов. Через Ісуса 
Христа, прошу Тебе, Боже Отче, про відновлення 
ласки святого Хрещення. Завдяки цій ласці я став 
дитиною Божою та дитиною Церкви. Хочу бути 
нею вповні і постановляю жити згідно Божого Сло-
ва під проводом пастирів Христової Церкви. Тому 
прощаю всім людям, які мене колись, свідомо чи 
несвідомо зранили, або спричинили мені шкоду. 

Одночасно прошу Тебе, Господи, простити всі 
мої гріхи та звільнити мене від провини, яка через 
моїх предків або через інші негативні впливи може 
тяжіти на мені та на моїй родині. В ім’я Ісуса Хрис-
та, я відрікаюся сатани і всіх його прихильників, 
помічників та проклятих душ. Силою святої тайни 
Хрещення, Господи, розірви і зруйнуй всі зв’язки 
та впливи, які виникли через мої гріхи або окультні 
практики, пов’язані із силами темряви. 

Через заслуги найдорожчої крови Христа прошу, 
Тебе, Господи, звільни мене від усіх наслідків про-
кльонів, ворожби, заклять, магії або спіритизму. Зруй-
нуй їх усіх в джерелі Твого милосердя, яке витікає для 
нас з ран Христових. Прошу в Святого Духа ласки і 
помочі розірвати усі злі прив’язання, які мене ще лу-
чать з моїми предками чи іншими особами і речами. 

Через заступництво святого Архангела Михаїла 
віддаю справедливості і милосердю Божому тих 
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померлих, які без ласки Божої відійшли з цього сві-
ту. Через заступництво Пречистої Діви Марії Не-
порочно Зачатої, Матері Божої, Невісти, зодягненої 
в сонце, і Переможниці в усіх битвах з сатаною, 
прошу Тебе, Господи, звільни моє тіло, мою душу 
і мого духа від усіх сатанинських пут, щоб я міг з 
усіма Божими Ангелами і Святими свідчити та про-
славляти Божу всемогутність, милосердя, доброту і 
любов – тепер і у вічності. 

Прошу Тебе, Господи, також про захист мого 
Ангела Хоронителя, моїх покровителів і всіх при-
ятелів Божих, щоб, будучи вільним від усіх впливів 
злих духів та від спокус, я міг провадити життя в 
покорі, мудрості та вдячності, згідно з Божою во-
лею і прагненням Пресвятого Серця Господа нашо-
го Ісуса Христа. Амінь.

Молитва проти усякого зла
Духу Господній, Духу Божий, Отче, Сину і 

Святий Духу – Тройце Пресвята, Непорочна Діво 
Маріє, Ангели, Архангели і Святі з неба, зійдіть 
на мене. Господи, утверди мене і переміни, напов-
ни мене Собою і послуговуйся мною. Віддали від 
мене всі сили зла і знищи їх. Вчини мене здоровим 
і здатним творити добро. 

Прожени від мене чари, відьмування, чорну ма-
гію, чорні служби, зачаровані предмети, замовлян-
ня, прокляття, вроки, напади злого духа, дияволь-
ські опанування, диявольське напастування, усяке 
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зло, гріх, заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, 
моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену ди-
яволом. Спали ці всі види зла у вогні пекельному, 
щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жод-
ного іншого створіння на цьому світі. 

Силою Всемогутнього Бога, в ім’я Ісуса Хрис-
та Спасителя, через заступництво Непорочної Діви 
Марії, накажи, Господи, усім нечистим духам, усім 
духам, які мене непокоять, щоб покинули мене не-
гайно і назавжди, та щоб пішли до вічного пекла, 
зв’язані святим Михаїлом-Архангелом, святим 
Гавриїлом, святим Рафаїлом, нашими Ангелами 
Хоронителями, розчавлені п’ятою Пресвятої Непо-
рочної Діви Марії. Амінь.

Молитва звільнення
Господи, Ти – великий, Ти – Бог, Ти – Отець. Тебе 

прошу – через заступництво і поміч Архангелів 
Михаїла, Рафаїла і Гавриїла, – щоб я був звільне-
ний від злого духа, який зробив мене невільником. 
Усі Святі, прийдіть мені на поміч. 

Від неспокою, смутку, нав’язливих думок, я 
Тебе прошу, визволи мене, Господи. Від ненависти, 
розпусти, заздрости, я Тебе прошу, визволи мене, 
Господи. 

Від думок гнівливих, ревнивих, про смерть, я 
Тебе прошу, визволи мене Господи. Від усілякої 
думки про самогубство і аборт, я Тебе прошу, ви-
зволи мене, Господи. 
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Від усяких нечистих гріхів, я Тебе прошу, виз-
воли мене, Господи. Від розбиття сім’ї, від усякої 
злої приязні, я Тебе прошу, визволи мене, Госпо-
ди. Від усяких чарів, пороблень, відьмувань і від 
усякого скритого зла, я Тебе прошу, визволи мене, 
Господи. 

О Господи, Ти, що сказав: “Мир залишаю вам, 
мир Мій даю вам”, через заступництво Пречистої 
Діви Марії, звільни мене від усякого прокляття, 
щоб я радів завжди Твоїм миром, через Ісуса Хрис-
та, нашого Бога і Спасителя. Амінь.

Молитва прослави Бога
Нехай славлять Тебе, Господи, милості Твої і чу-

деса Твої серед синів людських, і нехай жертвують 
вони Тобі жертву хвали, і розкажуть про діла Твої 
в радості. Нехай піднесуть ім’я Твоє святе за вели-
кою милістю Твоєю, бо Ти добрий, і від віку й до 
віку милість Твоя.

Хвалю Тебе, благословлю Тебе, кланяюсь Тобі, 
дякую Тобі, славословлю Тебе, Тройце Пресвята, 
Боже, слава Тобі! Бо Ти Бог милости і чоловіколюб’я 
і я недостойними устами Тобі славу, хваління і по-
дяку, з тим же й поклін віддаю Отцю, і Сину, і Свя-
тому Духові – єдиному божеству, єдиному царству, 
єдиному безначальному й вічному Творцеві всього, 
Богові, прославленому у Тройці, завжди, нині і пов-
сякчас, і на віки вічні. Амінь.
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Молитва для просвітлення розуму
Боже Господа нашого Ісуса Христа, Отче слави, 

дай мені (ім’я) Духа мудрости та об’явлення, щоб 
Тебе добре спізнати; щоб Ти просвітлив очі мого 
(ім’я) серця, аби я (ім’я) зрозумів до якої надії Ти 
мене (ім’я) кличеш, яке то багатство славної спад-
щини між святими і яка безмірна велич Твоєї сили 
для мене (ім’я), що повірив, за діянням могутности 
Твоєї сили, яку Ти здійснив у Христі, коли воскре-
сив Його з мертвих і посадовив на небі праворуч 
Себе (Еф1:16-20).

Ось чому я згинаю свої коліна перед Тобою, 
Отче, від якого бере ім’я все отцівство на небі й на 
землі; щоб Ти дав мені (ім’я) за багатством Своєї 
слави скріпитись у силі через Твого Духа, на зрос-
тання внутрішньої людини, і щоб Христос вірою 
оселивсь у серці моєму (ім’я), а закорінений і ут-
верджений в любові я (ім’я) спромігся зрозуміти 
з усіма святими, яка її ширина, довжина, висота і 
глибина, та спізнати оту любов Христову, що пере-
вищує всяке уявлення, і таким чином сповнитись 
усякою Божою повнотою (Еф 3:14-19). Амінь.

* * *
Господи, утверди мої ноги, 

щоб стояти день і ніч перед тобою і ревно 
шукати Твоєї допомоги, хвалити Тебе і славити 

в усі дні життя мого і на віки вічні. Амінь. 
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