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Ісус – мій Бог!
Захисники України стверджують, 

що в тяжку годину на війні їм найбільше 
помагає оця коротка стрілиста молитва 

Ця збірка коротких повчань і молитов перевірена 
 автором на особистому досвіді життя. Все що допомо-
гло йому, хай допомагає іншим зцілитися, прославляти 
Бога і радіти життям!
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Усі будуть поучені Богом

На світі є дві речі, які неможливо купити за гроші – 
це здоров’я і щасливу долю. Їх можна випросити 
тільки у Бога святим і праведним життям. А для 
того, щоб наша молитва була вислухана, треба по-
становити не грішити, висповідатися, прийняти 
Ісуса у Святому Причастю і сказати Йому, що від 
цієї хвилини Він є наш Господь і Спаситель, та від-
дати Йому все своє життя. Це означає народитися 
згори, бути правдивим християнином, молитися і 
робити добро, бо ми для цього створені (Еф 2:10).

«Плекайте ті самі думки в собі, які були й у Хри-
сті Ісусі» (Флп 2:5). Щоб знати ці думки, треба ре-
тельно вивчати Слово Боже і ним кормитися, ним 
жити. «Коли ж ви в Мені перебуватимете, і Мої сло-
ва в вас перебуватимуть, – просіть тоді, чого лиш 
забажаєте, і воно здійсниться для вас» (Ів 15:7). 
«Усі будуть поучені Богом» (Ів 6:45). Ісус Христос 
є «правдивий Бог і життя вічне» (1 Ів 5:20).

Перемінивши хліб і вино в тіло і кров Свою, 
Христос наказав споживати їх під загрозою втрати 
спасіння: «Якщо не споживатимете тіло Чоловічо-
го Сина й не питимете Його кров, не матимете жит-
тя в собі» (Ів 6:53). «Почувши це, багато з-поміж 
Його учнів говорили: Жорстока ця мова! Хто може 
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її слухати? Відступилися від Нього і більше з Ним 
не ходили» (Ів 6:60, 66). Чому? Бо не могли повіри-
ти, що хліб – це Його тіло, а вино – це Його кров 
(Мт 26:26, 28). Не символічне, а правдиве тіло і 
кров Ісуса Христа, – так сказав Господь.

Якщо Ісус міг п’ятьма хлібами нагодувати п’ять 
тисяч людей (Мр 6:41-44) і якщо в Кані Галилей-
ській міг перетворити воду у найкраще вино (Ів 2:9), 
то чому дехто не вірить, що по молитві священика 
на Службі Божій хліб і вино перетворюється у тіло 
і кров Ісуса Христа? «Чиніть це на Мій спомин» 
(Лк 22:19). «Я з вами по всі дні аж до кінця віку» 
(Мт 28:20). 

«Хто їсть і п’є, не розрізняючи Господнього тіла, 
суд собі їсть і п’є. Ось чому у вас багато недужих та 
хворих, а чимало й умирають» (1 Кр 11:29, 30). Тут 
чітко сказано, що йдеться про Особу Ісуса у Свято-
му Причастю, а не про звичайний хліб під час їжі. 
Тому до Святого Причастя треба приступати з ві-
рою, що ми приймаємо Самого Ісуса до свого сер-
ця, Його тіло і кров під видом хліба і вина. 

Святе Причастя найсильніше діє перших 15 хви-
лин. Саме тоді треба якнайбільше дякувати Богові 
за дар життя і ласки, які Він нам посилає, та проси-
ти все, що нам потрібно до спасіння. «Я прийшов, 
щоб мали життя і мали його вповні. Я – добрий 
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Пастир» (Ів 10:10). «Просіте – і одержите, щоб ра-
дість ваша була повна» (Ів 16:24).

Будьте радістю Богородиці!
Усі християни знають, що треба прославляти 

Господа, але чомусь не всі добачають у Святому 
Письмі, що також треба величати і Пречисту Діву 
Марію. − Чому? Адже ж Сам Господь через ангела 
Гавриїла і Єлисавету возвеличує Марію: «Радуй-
ся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна 
Ти між жінками» (Лк 1:28). «Єлисавета сповнила-
ся Святим Духом і викликнула голосом сильним: 
Благословенна Ти між жінками й благословен плід 
лона Твого» (Лк 1:42, 43). Чому ж тоді не всі люди 
величають Богородицю – та ще й знеславляють Її, 
найсвятіше сотворіння Боже тим, що Вона від св. 
Йосифа народила дітей. Хоч Святе Письмо виразно 
каже, що ангел Гавриїл був посланий благовісти-
ти «до Діви, зарученої чоловікові, на ім’я Йосиф. 
А Марія сказала до Ангела: Як же воно станеться, 
коли я не знаю мужа?» (Лк 1:27, 34).

 Якби Марія мала жити зі св. Йосифом, щоб на-
роджувати дітей, то хіба б таке запитала?! Святе 
Письмо згадує братів Ісуса: Якова, Юду-Тадея, Си-
мона і Йосифа. − Вони були дітьми Алфея, рідного 
брата св. Йосифа. Якщо б вони були дітьми Бого-
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родиці, то чому після смерти Ісуса Марією заопіку-
вався апостол Іван, а не хтось із них?

У книзі Буття 3:15 написано: «Я покладу во-
рожнечу між тобою і жінкою і між твоїм потом-
ством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, 
а ти будеш намагатися ввіп’ястися йому в п’яту». 
З цих слів розуміємо, що Господь покличе Жінку, 
яка буде неприятелькою усякого зла, і Вона наро-
дить Спасителя людського роду. Марія породила 
нас всіх у важких духовних болях під хрестом. Ісус 
проголосив духовне материнство Марії над усім 
християнством в особі євангелиста Івана (Ів 19:27). 
Варте уваги й те, що тоді при хресті стояла також 
мати синів Заведея (Мт 27:56).

Ніхто в історії людства не страждав так, як 
страждала Пречиста Діва Марія, коли розпина-
ли на хресті Її Сина і Бога. Меч прошив Їй душу 
(Лк 2:35). Через ці неймовірні страждання Вона 
стала Співвідкупителькою людського роду, а тому 
ми Її величаємо. Як віск тане при вогні, так і ди-
явольська сила тане, коли побожно взиваємо ім’я 
Марії. Свідченням цього є безліч чудес по цілому 
світі, які сталися через могутнє заступництво перед 
Богом Пречистої Діви Марії. 

«Бо Він зглянувся на покору слугині Своєї; ось 
бо віднині ублажатимуть Мене всі роди» (Лк 1:48). 
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«І знамення велике було на небі – Жінка, одягнена 
в сонце; і місяць під стопами Її» (Од 12:1). Всі хри-
стияни є нащадками Марії (Од. 12:17).

Я можу все в Тому, хто укріплює мене!
Господь хоче, щоб ми вміли молитися самостій-

но,  давали собі раду під час випробувань та досяг-
нули духовних вершин. А якщо будемо надіятися 
тільки на те, що хтось за нас помолиться, то з кож-
ною новою трудністю знову треба буде шукати ко-
гось, щоб за нас помолився. Ісус кличе тих, які уві-
рують, до праці у Своєму винограднику, кажучи: 
«Ім’ям Моїм виганятимуть бісів, будуть гово-
рити мовами новими; гадюк руками братимуть, 
і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить 
їм; на хворих будуть руки класти, і добре їм ста-
не» (Мр 16:17-18).

Прочитайте у Слові Божім щось на взірець: 
Мт 7:7-11, Мр 5:25-34, Лк 4:38,39, Ів 11:38-44 і про-
голосіть те, що вам потрібно. Вірте, що Бог може 
все. Прийміть це і хваліть Бога за відповідь. «Усе, 
чого будете просити в молитві, віруйте, що одер-
жите, – і буде вам так» (Мр 11:24). Ісус так і ска-
зав: Вам треба вірити ще до того, як ви одержите. 
Все, що ви говорите, закарбовується у вашому дусі, 
а тоді й збувається у вашому житті. 
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Слова  матеріалізуються. З вами стається те, чого 
ви очікуєте, у що вірите і про що говорите. «Молитва 
віри спасе недужого, та й Господь його підійме; і як 
він гріхи вчинив, вони йому простяться» (Як 5:15).

Якщо члени сім’ї чи друзі не вірять в чудесне 
оздоровлення хворого, не підбадьорюють і не під-
тримують його морально, то хвороба повертається. 

Тверда віра, терпеливість і любов допоможе тим 
людям осягнути зцілення. Але не жалійте їх, бо 
жаль доб’є їх до кінця. Ніколи людина не оздоро-
виться, якщо не повірить, що зцілення в неї вже є – 
сталось. Деколи симптоми в тілі можуть кричати: 
«У тебе цього нема»,− тоді треба повторювати Божі 
обітниці з Писання про зцілення, наприклад: «Він 
взяв на Себе наші немочі і поніс наші недуги. Його 
ранами ми зцілились» (Іс 53:4,5); «Я не вмру, а буду 
жити і розказувати діла Господні» (Пс 117:17), – 
тоді симптоми щезнуть.

Коли ви серцем вірите Богові, але не кажете 
про це устами, то це вам не допоможе. Тільки віра 
в серці, вивільнена через уста, дасть результат. 
«Хто скаже цій горі: Двигнись і кинься в море, 
та не сумніватиметься у своїм серці, лише віру-
ватиме, що станеться те, що каже, – то буде йому 
так» (Мр 11:23). Бог почув вашу молитву з пер-
шого разу і сказав: «Не залишу тебе, і не покину 
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тебе» (Євр 13:5). Повірте в Слово Боже і не повто-
рюйте одне і те ж саме. Дякуйте Богові за поміч, і 
вона прийде негайно. Вірте, що ви одержуєте те, 
що просите, і будете мати це. Людський розум не 
може зрозуміти цього, але ми повинні жити вірою, 
а не тим, що бачимо.

 
Не журись!

Апостол Павло каже, що ми не повинні метуши-
тися і хвилюватися. Якщо боротьба триває, то тре-
ба знову повторити вірш до Филип’ян 4:6-8 і твер-
до стояти на ньому: «Ні про що не журіться, але в 
усьому появляйте Богові ваші прохання молитвою 
і благанням з подякою. – І мир Божий, що вищий 
від усякого уявлення, берегтиме серця і думки ваші 
у Христі Ісусі. Усе, що лиш правдиве, що чесне, що 
справедливе, що чисте, що любе, що шанобливе, 
коли якась чеснота чи що-будь похвальне, – про те 
думайте!» 

Якщо ви розказуєте про аварії, вбивства, хворо-
би і всяке зло, то навіть несвідомо ви своїм язи-
ком прославляєте диявола і його діла. На жаль, 
більшість людей свідчать про перевагу сатани в 
їхньому житті, а не Христа! Схаменіться і пере-
станьте говорити диявольською мовою страху, 
адже «Бог дав нам не духа страху, а сили, любови 
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й  поміркованости» (2 Тм 1:7). «Противтеся дияво-
лу, і він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він 
наблизиться до вас» (Як 4:7,8).

У труднощах треба змусити себе сміятися про-
сто в очі недолі і казати, що ми віримо Богові. Ні-
коли не малюйте у своєму розумі картини поразки. 
Не бійтеся ніяких обставин, ніяких хвороб, ніяких 
незручностей. Замініть слово «жах» на слово «ра-
дість», і тоді побачите світло Боже. Щоб бути пе-
реможцем, ви маєте щодня визнавати: «Я можу все 
в Тому, хто укріплює мене» (Флп 4:13). «Більший 
Той, хто у мені, ніж той, хто у світі» (1 Ів 4:4). «Ми 
маємо повну перемогу завдяки Тому, хто полюбив 
нас» (Рм 8:37).

Апостоли Павло і Сила були побиті, поранені, 
ув’язнені й закуті, але не нарікали, не жалілись, не 
плакали, а молились (Ді 16:23, 26). Вони потрапили 
до в’язниці, але не дозволили в’язниці перемогти 
себе. Господь побачив їхній героїзм і зробив чудо. 
«Жертва хвали прославить Мене» (Пс 49:23). Тре-
ба читати «Життя Святих» і молитися до них, бо 
їхнє заступництво перед Богом має велику чудодій-
ну силу. Таким чином Господь прославляє Святих, 
щоб ми наслідували їхнє життя. 
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Господь – моя скеля!
Хто постійно говорить: я боюся, мені страшно, я 

не можу, я не маю сили, мені кінець – той відкриває 
двері сатані, який приходить хіба щоб красти, вби-
вати і руйнувати.  Хто розказує про зло, той його 
сторицею пожне. 

 Треба перебороти себе і змінити своє мислен-
ня, говорити тільки те, що прославляє Бога, що 
має в собі духа життя і силу воскреслого Ісуса! 
Хто каже: усяку журбу мою покладаю на Бога, бо 
Він піклується мною, я дитина Божа – той віддає 
себе в руки Ісуса Христа, який прийшов у цей світ 
творити добро та зціляти всіх, кого диявол поне-
волив. Зверніть увагу – всіх, а не через одного. 
Хто розказує про добро, той сторицею набереться 
Божої сили. 

Метод духовної боротьби дуже простий, але 
силь ний: в ім’я Ісуса відректися зла, в ім’я Ісу-
са проголосити потрібне, і обов’язково, завжди у 
всьому дякувати Богові, аж до кінця життя. 

Ми на Сповіді легко приймаємо своє прощення 
і віримо, що Ісус забрав на Голготу наші гріхи. Так 
само треба з вірою приймати своє зцілення ранами 
Ісуса, яке теж сталося на Голготі. Ісус одночасно 
простив і зцілив усе людство, а тому одне і друге 
маємо приймати з вірою. 
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Треба завжди ставити блок захисту від усяко-
го зла. Наприклад: В ім’я Ісуса, я відрікаюся духа 
страху і проголошую своє спасіння. Я маю серце 
лева – Ісус мій Бог! Якщо Бог зі мною, то хто може 
бути проти мене? Радість у Господі – це моя сила! 
Алилуя! 

В ім’я Ісуса, я відрікаюся духа хвороби і прого-
лошую своє зцілення. Моє тіло храм Святого Духа. 
Вся повнота Божества перебуває в мені, сила Божа 
є в мені. Ранами Ісуса я зцілений! Хвала Тобі, Боже, 
за дарунок життя! Алилуя! 

Коли питають про стан здоров’я, то зазвичай 
люди відповідають: я лежу в ліжку і хворію, а мож-
на відповісти: я лежу в ліжку і виздоровлюю. Завж-
ди говоріть собі вголос: Я здоровий як кінь, працюю 
як віл, радію як пташок, життя прекрасне і чую себе 
щасливим. В мене життя щойно зачинається! 

 
Кожний, хто призове ім’я Господнє,  

спасеться!
«Хто в Мене вірує, той так само діла робитиме, 

що їх Я роблю. А й більші від них робитиме, – бо 
Я вже йду до Отця Мого. І все, що попросите в 
Моє ім’я, те вчиню, щоб Отець у Сині прославив-
ся. Вчиню, коли будь-що проситимете в Моє ім’я» 
(Ів 14:12-14).
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«Ісус Христос учора й сьогодні Той Самий навіки» 
(Євр 13:8). Ім’я Ісуса сильніше від бісів! Ім’я Ісуса 
сильніше від хвороби раку! Ім’я Ісуса сильніше від 
епілепсії! Ім’я Ісуса вище від будь-якого іншого іме-
ни. Нема імени на світі сильнішого за ім’я Ісус! 

«Кожний, хто призове ім’я Господнє, спасеться» 
(Ді 2:21). «Коли ви, злими бувши, умієте давати ді-
тям вашим дари добрі, оскільки більш Отець Не-
бесний дасть Святого Духа тим, що у Нього про-
сять» (Лк 11:13). «Немає бо такого, хто робив би 
чуда Моїм ім’ям і міг би незабаром Мене лихосло-
вити» (Мр 9:39).

Коли ви відчуваєте, як дар віри росте у вашому 
серці, то ставайте мужні, наче лев, і робіть те, що 
каже вам Господь. Діяти треба швидко і впевнено! 
Ви маєте від Ісуса Христа владу над дияволом, не-
залежно від того, відчуваєте ви це чи ні. Влада не 
має ніякого відношення до почуття, але вам треба 
застосовувати її. Диявол зробить все, що зможе, 
аби утримати вас від пізнання цієї істини про владу 
над ним, щоб ви її навіть не пробували застосувати.

«Противтеся йому, сильні вірою» (1 Пт 5:9). 
В Біблії не сказано, щоб хтось інший протистояв 
дияволу, а щоб ми самі протистояли йому. «Якби 
Ви мали віру, як гірчичне зерно, сказали б цій шов-
ковиці: вирвися з корінням і пересадися в море, 
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і вона послухала б вас» (Лк 17:6). Бог закликає нас 
зробити цей вирішальний крок віри, тому що хоче 
зробити з нас велетня, який розчавить диявола під 
своїми ногами. Біси бояться не нас, а Ісуса, іменем 
якого ми діємо.

Ісус живе в нас. Наші руки – це руки Ісуса, і 
тому в них є божественна сила для зцілення. «Лю-
бий, бажаю, щоб тобі в усьому добре велося і щоб 
ти був здоровим, так, як і душі твоїй ведеться до-
бре» (3 Ів 2).Як тільки ви з вірою поклали руки на 
хворого, Божа сила відразу почала діяти і зцілення 
почалось, хоч ви ще не бачите зовнішніх проявів. 
Дайте час Святому Духові. Пам’ятайте дві необхід-
ні умови для зцілення: повторюйте часто ім’я Ісуса 
та вірте в Божу силу Святого Духа. Будьте відваж-
ні. Не дайте страху зупинити вас. Коли починаєть-
ся духовна боротьба, то моліться з вірою, спокійно, 
але твердо і впевнено: 

Молитва духовного захисту 
Я одягаю повну зброю Божу, щоб дати відсіч 

хитрощам диявольським. Підперізую правдою бе-
дра свої, вдягнувшись у броню справедливости. 
Взуваю ноги в готовність проповідувати Єванге-
лію миру. Беру щит віри, щоб згасити всі розпе-
чені стріли лукавого. Надягаю шолом спасіння 
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і меч духовний – Слово Боже, яке оживляє мене 
(Еф 6:11-17). Амінь.

Молитва охорони
Беру Хрест з Голготи, облитий Кров’ю Христа, і 

ставлю між мною та моїми ворогами. Всіх прощаю 
і благословляю!

Кров Христа
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 захи-
стить від усяких підступів лукавого і благословить 
на щиру молитву Тобі на славу, а нам на спасіння. 
Амінь.

1. «Не бійся (...), бо Я з тобою! Не тривожся, бо 
Я – Бог твій! Я додам тобі сили, Я тобі допоможу, 
підтримаю тебе переможною правицею Моєю» 
(Іс 41:10).

2. В ім’я Ісуса Христа, я відрікаюся сатани, всіх 
діл його, всіх ангелів його, всього служіння його 
і всієї гордині його. Я з’єднуюсь з Христом, вірю 
Йому, як Цареві й Богові та віддаю Йому свою ду-
шу й тіло на віки віків. Амінь. 

3. Дякую Тобі, Ісусе, за те, що Ти Своєю страш-
ною смертю на хресті відкупив мене від вічних мук 
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в пеклі, Своєю кров’ю обмив усі мої гріхи, а Свої-
ми ранами мене зцілив. 

4. В ім’я Ісуса Христа, прошу Ангелів – службо-
вих духів – охороняти мене вдома, в дорозі та в усіх 
життєвих ситуаціях.

5. В ім’я Ісуса Христа, я відрікаюся духа темря-
ви, який найшов на мене. Господи, наповни мене 
силою Святого Духа і благослови моє тіло й душу 
світлим розумом та міцним здоров’ям. Амінь. 

6. В ім’я Ісуса Христа, Господи, вижени з мене 
духа епілепсії, депресії, шизофренії, пригнічен-
ня та інших хвороб, які мене мучать і накажи їм 
щезнути раз і назавжди. Я проголошую мир Бо-
жий у своєму серці й розумі, – в ім’я Ісуса Христа. 
Амінь.

7. Божественною силою Святого Духа, в ім’я Ісу-
са Христа,  Господи, зв’яжи духа алкоголізму і ні ко-
ти нізму та накажи йому негайно вийти геть з ме не! 
Амінь.

8. В ім’я Ісуса Христа, накажи, Господи, імунній 
системі зцілитися і не дозволяти недугам та віру-
сам руйнувати моє тіло. Амінь.

9. В ім’я Ісуса Христа, накажи, Господи, всім 
електричним і хімічним частотам в кожній клітині 
мого тіла бути в гармонії і балансі та знищити всі 
хворі клітини. Амінь.
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10. В ім’я Ісуса Христа, я проголошую імунітет 
для свого тіла від укусу скорпіона і гадюки.

11. Небесний Отче, дякую Тобі за те, що Ти зро-
бив мене сильнішим за мого ворога. Слава Тобі за 
дану нам владу і силу оздоровляти недужих. Го-
сподь зв’язує тебе, сатано, і позбавляє всякої вла-
ди над моїм тілом силою Святого Духа, в ім’я Ісу-
са Христа. Він наказує тобі, духу раку, вийти геть 
з мене і ніколи не повертатися у моє тіло. Господь  
наказує  кістковому мозку виробляти здорову кров 
і посилати її по всьому моєму  організму для зці-
лення, –  в ім’я Ісуса Христа! Амінь.

12. В ім’я  Ісуса Христа, силою Божественного 
Святого Духа, накажи, Господи, всім пухлинам, ки-
стам і новоутворенням у моєму тілі негайно всох-
нути й щезнути, щоб прославилось ім’я Господнє. 
Амінь.

13. У хворобі ожиріння покладіть одну руку на 
своє чоло, а другу на апестат – центр, що відпо-
відає за апетит, який знаходиться в основі черепа, 
і Господь відрегулює розбалансований апетит. Апе-
стат ламається і перестає працювати, коли людина 
з надлишком їсть нездорову їжу.

14. Іменем Ісуса, накажи, Господи, моєму тілу 
перестати постійно думати про їжу. Вижени з мене 
духа, який змушує мене пити багато кави,  алкоголю, 
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пива, газованих напоїв та споживати багато солод-
кого, жирного, гострого, солоного, вудженого, гам-
бургерів та іншої нездорової їжі. 

Господи, накажи обміну речовин у моєму орга-
нізмі нормалізуватися, органам травлення працю-
вати належним чином, а моєму  апестату повністю 
зцілитися, в ім’я Ісуса. Я не дозволю собі більше 
об’їдатися, брати участь в забавах. Господи,  нака-
жи моєму апестату полюбити корисну їжу і їсти її 
без нарікання та з задоволенням – на славу Божу, – 
в ім’я Ісуса Христа. Амінь.

15. В ім’я Ісуса Христа, Господи, накажи кіст-
ковій тканині хребців у моєму тілі зміцнитися, 
всім дискам набути потрібної пружности; хребтові 
розтягнутися і повідпускати всі защемлення м’я-
зів, нервів і сухожиль. Як Ісус прокляв безплідну 
смоківницю і вона всохла, так нехай всохнуть всі 
грижі в моєму тілі з їхнім корінням і щезнуть раз і 
назавжди. Амінь.

16. В ім’я Ісуса Христа, Господи, накажи ди-
яволу відійти геть від мене! Серце, в ім’я Ісуса, 
Господь бере владу над тобою і наказує тобі пра-
цювати справно і ритмічно! Він наказує тискові 
нормалізуватися (120 х 80), а розірваним тканинам 
в серці зростися і негайно зцілитися, – в ім’я Ісуса 
Христа! Амінь.
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17. Божественною силою Святого Духа, в ім’я 
Ісуса Христа, Господи, накажи статися чудові і 
створитися в тілі новому органу (назвати його). 
Хай неіснуюче стане існуючим − «перед Богом, 
який оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існую-
че» (Рм 4:17).

18. В ім’я Ісуса Христа, Господи, накажи цен-
тру сну в моєму мозку працювати нормально. «Не 
встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Го-
споди єдиний, даєш мені безпечно жити» (Пс 4:9). 
«Бог дасть сон улюбленим Своїм» (Пс 126:2). Го-
споди, я Твій улюблений. Я тримаюсь Твого Слова 
і дякую Тобі за добрий, міцний, здоровий сон.

19. Навіть якщо ви молитеся за тисячу людей, 
щоразу дякуйте Богові. Подяка – це те саме, що 
ви говорите Йому: «Ранами Ісуса я зцілений! Сла-
ва Богу, оновлюється, як орел, юність моя! Я вірю, 
що моя молитва вислухана, і я приймаю її як довер-
шене чудо, в ім’я Ісуса Христа». Зцілення від Бога 
обов’язково треба засвідчити перед людьми.

20. Зі Святого Письма (Іс 53:4, 5; 1 Пт 2:24; 
Ді 10:38) ми бачимо, що зцілення хворих – це воля 
Божа, бо Христос взяв наші немочі і поніс наші 
недуги. Своєю смертю на хресті Ісус здобув нам 
спасіння, а також зцілення, бо ранами Його ми 
 зцілились.
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21. «Веселе серце – ліки добрі; а дух прибитий 
висушує й кості» (Прип 17:22). Коли ми усміхаємо-
ся, коли ми щасливі, коли славимо Бога і коли ми ді-
ємо, то наш організм виробляє гормони ендор фіни. 
Вони діють як ліки, що угамовують біль і сприяють 
заживленню тканин. Бог такий добрий!

22. Господи, я дякую Тобі за цей прекрасний світ, 
за Україну, за Церкву, за кожен прожитий рік і день, 
за всі ласки й щедроти, які Ти на мене зсилаєш; за 
те, що зі мною не зробили аборт і я побачив це чу-
дове життя! 

23. Прославляйте Бога за будь-яких обставин! 
«У всьому дякуйте: така бо воля Божа щодо вас у 
Христі Ісусі» (1 Сл 5:18). «Усе, що живе, нехай хва-
лить Господа!» (Пс 150:6). Алилуя!

24. Коли ми прославляємо Бога, то стверджує-
мо, що хвороби, присутні в нашому тілі, фінансова 
нестача чи якісь інші труднощі – менші за нашого 
люблячого Бога, якого ми возвеличуємо. Прослав-
ляючи Господа, ми у своїй свідомості та в духов-
ному світі опускаємо проблему, а підносимо Бога. 
Через прославу Творця вселенної ми вирішуємо 
свої проблеми, і Він приносить нам Своє зцілення 
та любов, прощення, благодать і милість.
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Молитва до Святого Духа
Святий Духу – Божий Духу Світла і Любови, – 

Тобі посвячую свою душу й тіло, серце, волю і все 
моє життя, тепер і назавжди. Зроби так, щоб мій 
розум був послушним Твоїм надхненням і відкри-
вав Твою присутність у Церкві, яку Ти непомильно 
провадиш. Нехай моє серце буде сповнене любови 
до Бога і ближнього, а моя воля завжди буде згід-
на з Божою волею. Нехай усе моє життя стане вір-
ним наслідуванням життя і чеснот нашого Господа 
Ісуса Христа, якому належить слава, честь, поклін 
і хвала разом з Отцем і Тобою – Святим Духом на 
віки віків. Амінь. 

Слово Боже зціляє
Слабосильний нехай скаже:  

я – сильний! (Йоіл 4:10). 
Бог оживляє мертвих і кличе  

неіснуюче як існуюче (Рм 4:17).
Бог сказав – і появилося світло,  

Бог сказав  –  і утворилася земля, 
Бог сказав  –  і народилася людина (Бт 1).  
А тому і я кажу: ранами Ісуса я зцілений!  

(І Пт 2:24).  
Амінь.
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  Святий Архистратиже Михаїле!
Ти, що найближче стоїш до Пресвятої Тройці, на-

чальнику небесних полків, що кличем «Хто, як Бог?» 
скинув збунтовані небесні духи в пекельну безодню, 
захисти нашу Церкву і народ, кожну родину та всіх 
нас від напастей злого і вчини, щоб у нашому житті 
Бог завжди і в усьому перемагав. Амінь.

Ісус – мій Бог!
Я визнаю існування лише одного істинного жи-

вого Бога, Святу Тройцю, в особі Бога Отця, Бога 
Сина та Бога Святого Духа. Він достойний усієї 
чести, слави та поклоніння, бо Він створив увесь 
світ і Своєю рукою утримує його. Ісус Христос – це 
Месія, Слово, що стало тілом заради нас. Я вірю, 
що Він прийшов знищити справи диявола і що Він 
роззброїв влади й начальства, викрив і переміг їх.

Бог явив Свою любов до мене тим, що Хри-
стос помер за мене, коли я ще був грішником. Я 
вірю, що Він звільнив мене від влади сил темря-
ви і переніс мене у Своє царство. У Ньому я маю 
відкуплення і прощення гріхів. Я вірю, що тепер 
я – Божа дитина і мене посаджено з Христом на 
небесах. Вірю, що я запечатаний благодаттю Бо-
жою через віру, і що це Його дар, а не результат 
моїх зусиль.
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Я постановляю міцно стояти в Господі й покла-
датись на Його силу. Я не надіюся на своє тіло, 
оскільки моя зброя − це свята сила Божа, яка руй-
нує твердині. Я зодягнений у всеозброєння Боже і 
буду міцно стояти у вірі та протистояти дияволу. Я 
вірю, що без Христа нічого не можу, і в усьому по-
кладаюся на Нього. Віднині я перебуваю в Христі і 
моє покликання – принести плід і прославити сво-
го Отця. Хай знає диявол, що Ісус – мій Господь. 
Я зрікаюся всіх неправдивих дарів та дій диявола 
у моєму житті − та повертаю все під владу Ісуса 
Христа.

Я вірю, що істина звільнить мене, і що Ісус Хри-
стос є істина. Коли Він звільнить мене, то я справ-
ді стану вільний. Я визнаю, що жити в світлі – це 
єдиний шлях до істинного спілкування з Богом та 
людьми, а тому протистою будь-якому обману ди-
явола і підкоряю кожну свою думку на послух Хри-
стові. Я проголошую, що Біблія – це найважливі-
ший авторитет у моєму житті і єдиний стандарт, за 
яким я звірятиму істину.

Я віддаю своє тіло Богові в жертву живу, святу та 
угодну Йому, а члени свого тіла зроблю знаряддям 
праведности. Віднині я буду оновлювати свій розум 
живим Словом Божим, пізнавати, що Божа воля до-
бра, прийнятна і досконала для мене. Я  відкидаю 
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своє старе «я» із його злими вчинками та бажан-
нями і зодягаюся в нове «я». Проголошую себе но-
вим створінням у Христі. По вірі своїй я сповню-
ватимусь Святим Духом, який буде вести мене до 
істини. Я обіцяю жити по Духу і не піддаватися на 
гріховні пожадання тіла.

Я зрікаюся старих егоїстичних мотивів, щоб від-
тепер жити для Бога. Я буду виконувати дві найве-
личніші заповіді, які дав мені Бог: любити Господа 
Бога всім серцем своїм, душею, розумом і силою, а 
також любити свого ближнього, як самого себе. Я 
вірю, що Господь Ісус Христос має владу на небі й 
на землі, що Він голова всім правителям і владам. 
У Ньому я досконалий. Я вірю, що диявол та його 
демони підкорені мені в Христі Ісусі, оскільки я 
член тіла Христового, тому буду підкорятися Бого-
ві та протистояти дияволу. В ім’я Ісуса Христа, Го-
споди, накажи сатані відійти геть від мене! Амінь.

Щоденна посвята Матері Божій
Пресвята, всемилостива, вседобра Мати Божа 

і Мати наша! Преблагословенна Діво Маріє! Вірую 
і визнаю, що Ти, Пречудесна Матінко Небесна, – 
заступниця всіх сиріт, забутих, переслідуваних 
і всього роду людського. Тому покладаю на Тебе 
всю мою надію. Поможи мені грішному.
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Хто бо справді може мені помогти? Хто може 
оборонити мене в теперішньому і майбутньому 
житті, як не Ти, вседобра Мати? Ось тому й віддаю 
Тобі всі мої справи, жертвую Тобі, наймилосердні-
ша Мати, всі мої терпіння, прикрощі, болі, смут-
ки, злидні й хвороби. Занеси їх до престолу Твого 
Божественного Сина і випроси прощення всіх моїх 
гріхів та провин. Усі мої думки, почування, пориви 
душевні, наміри, постанови й намагання віддаю у 
Твої пресвяті руки. 

Заради безмежної Твоєї любови я прощаю всім 
моїм ворогам і віднині буду по-християнському 
любити всіх моїх ближніх. Заради імени Твого пре-
святого, Пречиста Діво Маріє, я гиджуся всіма сво-
їми гріхами. Щиро обіцяю Тобі вже ніколи більше 
не гнівити Тебе і Твого Божого Сина.

В руки Твої, вселаскава Мати, віддаю себе са-
мого, всю мою родину, весь мій український на-
род, усіх моїх друзів і ворогів, – цілий світ. Усім 
нам яви велике Твоє милосердя! Дай нам грішним 
ласку, щоб ми не згинули  наглою і негідною смер-
тю. Пригорни нас в останню нашу годину до Сво-
го материнського серця та заведи до Небесного  
Царства, щоб ми там прославляли Твою безконеч-
ну доброту і милосердя, Небесна Царице, на всі 
віки. Амінь.
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Охоронна молитва на день
Небесний Отче, я прославляю і звеличую Тебе 

як свого Творця. Усе в цьому світі під Твоєю опі-
кою. Дякую Тобі за те, що Ти завжди поруч і ні-
коли не покинеш мене. Ти єдиний всесильний і 
мудрий Бог. Ти добрий і люблячий. Я люблю Тебе 
і дякую Тобі за те, що я злучений з Христом і ду-
ховно живий у Ньому. Я зрікаюсь своєї любови до 
цього світу і розпинаю своє тіло  з його гріховни-
ми бажаннями.

Дякую Тобі, Господи, за життя, яке я маю у Хри-
сті. Прошу Тебе, сповни мене Святим Твоїм Духом, 
щоб я міг сказати «так» Тобі та «ні» гріхові. Я про-
голошую свою повну відданість Тобі і протистою 
дияволу та його обману. Я вірю в незаперечну істи-
ну Божого Слова, незалежно від того, що підказу-
ють мені мої почуття. Я не буду впадати у відчай, 
адже Ти – Бог надії, і немає нічого неможливого 
для Тебе. Дякую Тобі за те, що я можу бути щасли-
вим у Тобі через Ісуса Христа, який укріплює мене.

Господи, накажи дияволу та всім його злим ду-
хам відійти геть від мене. Я одягаю всеозброєння 
Боже, щоб протистояти диявольським нападкам. Я 
впокорюю своє тіло і віддаю його в жертву живу 
і святу Богові. Прошу Тебе, Господи, онови мій ро-
зум Своїм живим  Словом! Я впевнений, що Божа 
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воля добра, прийнятна і досконала для мене, – в 
ім’я Ісуса Христа і Пречистої Діви Марії. Амінь.

Охоронна молитва на ніч
Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти привів мене до 

Себе і благословив всяким духовним благословен-
ням у Христі Ісусі. Дякую Тобі за цей час віднов-
лення та нічного відпочинку. Я приймаю його як 
одне з благословень, які Ти даруєш Своїм дітям. 
Прошу Тебе, охороняй мій розум та моє тіло під 
час сну.

Я розважаю над Твоїми істинами вдень і прошу, 
щоб ці думки сповнювали мій розум навіть тоді, 
коли я сплю. Я віддаю себе в Твої руки і прошу 
Твого захисту від диявольських нападів та впливу 
його демонів під час сну. Охороняй мій розум від 
нічних жахів. Я зрікаюсь усякого страху і всі свої 
переживання віддаю в Твої руки, Господи. Я при-
ходжу до Тебе як до міцної скелі, Ти – моя фортеця 
і міцна башта. Нехай Твій мир святий перебуває 
зі мною, – в  ім’я  Ісуса Христа і Пречистої Діви 
Марії. Амінь.

Молитва на кожну годину
Ти, що повсякчас і кожної години на небі й на 

землі приймаєш поклін і славу, Боже добрий,  
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довготерпеливий й многомилостивий, що правед-
них любиш, і грішних милуєш, і всіх кличеш до 
спасіння, заради обіцянки майбутніх благ! Прийми, 
Господи, в цю хвилину й наші молитви і спрямуй 
життя наше до Твоїх заповідей. 

Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші на-
прав, розум очисти й протверези і визволь нас від 
усякої скорботи, лиха й слабування. Захисти нас 
святими Ангелами Твоїми, щоб ми, їх охороною 
збережені й напоумлені, осягнули єдність віри та 
розуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благо-
словенний на віки віків. Амінь.

Молитва на очищення житла
Треба знищити всіх ідолів, які притягують злих ду-
хів, і вголос помолитися у кожній кімнаті:
Небесний Отче! Я вірю, що Ти Володар неба і 

землі. У Своїй доброті та любові Ти дав нам бага-
то благ і цей дім, на який я призиваю Кров Христа 
і проголошую його місцем духовної безпеки для 
себе та родини, яка тут проживає і прошу Твого за-
хисту від усіх нападів ворога. 

Господи, накажи всім злим духам, які тут при-
сутні з моєї власної вини чи з вини колишніх і те-
перішніх  мешканців, покинути це житло і ніколи 
сюди не повертатися. Силою божественного Свято-
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го Духа, в ім’я Ісуса Христа, Господи, зруйнуй всі 
прокляття, спрямовані на цей дім.

 Я прошу Тебе, мій Небесний Отче, послати Тво-
їх святих  Ангелів-охоронців – службових духів –  
у цей дім та заборонити ворогу входити сюди, впли-
вати на мене і на родину, яка тут проживає. 

Благослови нас, Боже, міцним здоров’ям, святим 
життям, миром, спокоєм, радістю, любов’ю, до-
статком, світлим розумом, мужністю, сильною ві-
рою і щасливою долею під покровом Матері Божої 
та в обіймах Серця Христового. Дякую Тобі, Госпо-
ди, за цей дім, за все, що Ти робиш для нас і хай че-
рез наше життя у всьому прославляється Твоє святе 
ім’я, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, 
і на віки віків. Амінь.

Молитва  
на розірвання родового прокляття

Тепер і на цьому місці я зрікаюся гріха своїх 
предків і розриваю всі гріховні зв’язки, якими я 
зв’язаний з ними. Особливо я зрікаюся гріхів (наз-
віть гріхи вашої родини, які Господь зіслав вам на 
думку). 

Як Божа дитина, звільнена від сил темряви і пе-
ребуває у царстві Божого Сина, я зрікаюся будь-яко-
го демонічного впливу на мою родину. Як той, хто 
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був розп’ятий і воскрес з Ісусом Христом і сидить 
із Ним на небесах, я зрікаюсь усякого впливу, який 
диявол мав на мене та моє життя. Господь знімає 
всі прокляття, які диявол та його темні сили наки-
нули на мене. Я проголошую, що Христос відкупив 
мене від прокляття закону, ставши прокляттям за 
мене, і помер за мої гріхи на хресті.

Господи, заборони сатані приближатися до мене 
й позбав його права власности на мене. Я належу 
Господу Ісусу Христу, який відкупив мене Своєю 
дорогоцінною кров’ю. Я зрікаюсь усіх жертвопри-
ношень, які дають дияволу право володіти мною. 
Я віддаю себе в повне і вічне розпорядження Го-
спода Ісуса Христа. Господи, накажи кожному во-
рогу Ісуса Христа і кожному духу, який досі мав на 
мене вплив, відійти геть від мене. Я віддаю себе в 
руки свого Небесного Отця і віднині буду сповняти 
лише Його волю.

Небесний Отче, я приходжу до Тебе на правах 
Твоєї дитини, викупленої з рабства гріха кров’ю 
Господа Ісуса Христа. Ти – Володар всесвіту і Го-
сподь мого життя. Я віддаю Тобі своє тіло як зна-
ряддя праведности в жертву живу і святу, яка про-
славила б Тебе. Я прошу сповнити мене Святим 
Твоїм Духом і оновити мій розум, щоб я усвідомив, 
що Твоя воля – добра, прийнятна і досконала для 
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мене, – в ім’я воскреслого Господа Ісуса Христа 
і Пре чистої Діви Марії. Амінь.

Молитва визволення
Небесний Отче, дякую Тобі за те, що я був від-

куплений кров’ю Ісуса та став спадкоємцем Бога і 
співнаслідником Ісуса Христа. Як співнаслідник я 
живу в Ісусі, і Він живе у мені. А через те, що Він 
живе у мені, в мене є право перемагати, тому що Він 
переміг і зруйнував всяке зле слово і прокляття, які 
були виголошені проти мене. Я беру ці слова і при-
биваю їх до хреста. Силою хреста, Господи, зруй-
нуй всяке слово, будь-коли виголошене проти мене.

Дякую Тобі, Небесний Отче, що через Ісусові 
страждання на хресті я маю доступ до Твоєї ми-
лости. Христос відміняє всяке прокляття, яке при-
йшло чи пробувало прийти на мене через гріхи 
моїх предків у третьому та четвертому поколінні. 
Я беру ці прокляття і прибиваю їх до хреста, який 
руйнує всяке прокляття.

Твоє Слово каже, що Ісус став прокляттям за 
мене. Я ставлю хрест Ісуса між мною і прокляттями,  
які приходять на мене. Тоді вони мусять пройти че-
рез кров хреста. Кров хреста перемінить прокляття 
на благословення, і я приймаю кожне благословен-
ня, яке Ти, Небесний Отче, зсилаєш на мене.
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Я забираю назад всяку підставу, яку будь-коли 
дав бісівським духам, свідомо чи ні. Господь ска-
совує будь-який договір зі всім окультним середо-
вищем і сатаною. Ні один злий дух не має права 
доступу до мене. Ісус відміняє їхнє право на моє 
життя. Він показує їм своє розпорядження на їхнє 
виселення. Я проголошую їх переможеними у кож-
ній ділянці мого життя.

Ісус має владу над кожним злим духом немо-
чі, розпусти, рабства, оп’яніння, глухоти і німоти, 
брехні, омани, страху, віщування, зарозумілости, 
антихриста, пригнічення, ревнивости і сонливости. 

Господь трощить ваші ланцюги і розриває ваші 
пута. В ім’я Ісуса Христа, Господь забороняє вам 
діяти в мені і виганяє вас геть. Ви не маєте навіть 
найменшого місця в мені. Ви переможені і вигнані 
геть. Господь руйнує всяку твердиню могутнім іме-
нем і владою Ісуса Христа, силою Його воскресін-
ня і силою хреста.

Сьогодні у моєму житті зруйнована влада сата-
ни і всі біси переможені. Моє старе «я» померло 
з Христом на хресті, а тому все, що належить цар-
ству тьми, втратило свій вплив на мене, бо відни-
ні – я нове творіння у Христі Ісусі. Амінь.
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Молитва за зцілення 
«І куди Ісус тільки приходив, – у села чи міста, 

чи в слободи, – клали на майданах хворих і проси-
ли Його про змогу бодай доторкнутися краю Його 
одежі; і хто тільки торкався Його, ставав здоровий» 
(Мр 6:56).

В ім’я Ісуса Христа, накажи, Господи, відступи-
ти геть усім фізичним хворобам, які вкоренилися 
в моїй родині. Підніми меч Святого Духа і зруй-
нуй всі пута, які зв’язують мене з хворобами сер-
ця, кровоносних судин, крови, травлення, нирок, 
печінки, органів дихання та залоз внутрішньої се-
креції. Постав, Господи, заборону хворобам раку та 
всім видам пухлин, гормональним та генетичним 
відхиленням, хворобам дітородних органів та вене-
ричним. 

Ісусе, дай відсіч усім деформаціям тіла, хворо-
бам опорно-рухового апарату, кісток та суглобів, 
невралгічних та шкірних захворювань. Відміни 
всі хвороби слуху та зору, головні болі, хвороби 
зубів та плоскостопість. Заборони усі рідкісні та 
незрозумілі хвороби. Іменем Ісуса Христа, Госпо-
ди, відсічи від мене всі фізичні травми, отруєння 
та каліцтва в минулих поколіннях. Я віддаю Тобі, 
Господи, приховані причини усіх моїх недуг та 
слабостей. 
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Прошу Тебе, Ісусе, звільни мене від хвороб, які 
дісталися мені у спадок від предків та припини їхнє 
поширення у моїй родині. Небесний Отче, прости 
моїх предків, які вибрали хворобу, щоб сховатися 
від життєво важливих рішень, і прости тих, хто ви-
рішував свої проблеми нездоровими та непорядни-
ми шляхами. Нехай цей досвід моїх предків спливе 
за рікою часу з мого родоводу. Я люблю Тебе, Ісу-
се! Амінь.

Молитва звільнення
Небесний Отче,  в ім’я Ісуса Христа, силою Боже-

ственного Святого Духа, зруйнуй владу диявола над 
моїм життям та звільни мене від усякого родового, 
набутого й наведеного прокляття; від всякої хвороби 
й немочі, від духа раку, туберкульозу, діабету, пара-
лічу, наркотиків, алкоголізму та нікотинізму; залеж-
ности від гральних автоматів, телефонів і комп’юте-
рів; від духа брехні, розпусти, депресії, неспокою і 
переживання; від всякого зла і підступів лукавого, 
щоби через повне моє зцілення з голови до стіп про-
славилося ім’я Великого Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа, який прийшов у цей світ творити добро та 
зціляти всіх, кого диявол поневолив. Амінь.



35

Молитва прощення і подяки
Небесний Отче! Я  дякую Тобі за те, що Ти з лю-

бови створив мене для Себе і подарував мені життя, 
дав Свого духа, душу й тіло. Я прощаю моїм бать-
кам за те, що вони не дали мені тієї ласки і любови, 
якої я в дитинстві потребував. Я не звинувачую їх, 
бо вони самі не зазнали любови і тому не мали що 
мені дати. Я прощаю своїм братам і сестрам за те, 
що не дали мені того, чого я найбільше потребував, 
адже вони самі не мали цього в достатку, щоб діли-
тися зі мною. 

Я дякую Тобі, мій Небесний Отче, за те, що Ти 
чекав коли я прийду на світ; що після мого народ-
ження Ти завжди був поруч зі мною і піклувався 
про мене. Ти любив мене і до сьогодні продовжу-
єш любити. Дякую за те, що Ти прийняв мене і не 
відкинув. Зараз я благословенний і щасливий, тому 
що в мене є Ти. 

Прошу Тебе, мій Небесний Отче, зціли всі рани, 
які ще залишились у моєму серці і забери від мене 
всяке відкинення. Наповни мене Своєю батьків-
ською любов’ю, опікою і Твоїм Святим Духом! 
Я дякую Тобі за все і прославляю Твою доброту, – 
в ім’я Ісуса Христа! Амінь.
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Милосердна молитва 
 В цю хвилину я приймаю рішення простити тобі 

(…) кривду, яку ти зробив мені. Прощаю тобі, бо 
Господь перший мені простив. Приймаю тебе без 
жодних умов таким, яким ти є, навіть якщо ти не 
змінишся, навіть якщо станеш ще гіршим. 

У всьому, що відбувається між нами, я поклада-
юсь тільки на милість Ісуса. Це  означає, що моя лю-
бов і добре ставлення до тебе не залежить від тебе 
чи від твоєї поведінки в минулому чи майбутньому. 

Я визнаю, що тільки Господь може оцінювати 
твої вчинки. Віддаю Богові справедливий суд над 
тобою.  Нехай Він проявить до тебе Своє велике 
милосердя, просвітить твій розум і поставить на 
добру дорогу в житті. Амінь.

Молитва до Ангела
Святий Ангеле Хоронителю мій, ти все при мені 

стій. Рано, ввечір, вдень, вночі − будь мені до по-
мочі.

Слово про хрест
Слово про хрест – глупота тим, що погибають, 

а для нас, що спасаємося, – сила Божа (1 Кр 1:18). 
Мене ж не доведи, Боже, чимсь хвалитися, як тіль-
ки хрестом Господа нашого Ісуса Христа (Гл 6:14). 
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Він знищив розписку, що була проти нас, що нас 
осуджувала, разом з приписами; Він її зробив не-
чинною, прибивши до хреста (Кл 2:14). Сподоба-
лося Богові, щоб уся повнота перебувала в Ньому 
і щоб через Нього примирити з Собою все чи то 
земне, а чи небесне, встановивши мир кров’ю Його 
хреста (Кл 1:19, 20).

Молитва у терпінні 
Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, 

спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з 
реб ра Христового, обмий мене. Страсті Христові, 
скрі піть мене. О добрий Ісусе, вислухай мене. В ра-
нах Своїх укрий мене. Не допусти, щоб я відда-
лився від Тебе. Від ворога душі моєї бережи мене. 
У годині смерти поклич мене. І накажи мені прийти 
до Тебе, щоб зі Святими Твоїми славити Тебе на 
віки віків. Амінь.

Молитва у спокусах
Нехай воскресне Бог, і розсипляться вороги 

Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники 
Його! Як щезає дим, нехай вони щезнуть, як тане 
віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники 
від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться! 
(Пс 67:2-4).
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Десятина
Король України – святий Володимир Великий 

збу ду вав храм на честь Успіння Богородиці (Деся-
тинна церква), який утримували з десятини коштів 
держави. Наша віра не повинна розходитися з ді-
лом, а тому маємо дбати не тільки про себе, а й про 
ближніх. 

«Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж 
Мене обкрадаєте й питаєте: В чім ми Тебе обікра-
ли? – Десятинами й приносами. Ви тяжко прокля-
ті, а все ж таки ви, увесь народ, Мене обкрадаєте. 
Приносьте всі десятини до комори, щоб була пожи-
ва в Моїм домі, і таким робом випробуйте Мене, – 
говорить Господь сил, – чи не відчиню вам загат 
небесних і не виллю на вас благословення понад 
міру?» (Мал 3:8-10).

Поможіть бідним людям – і Господь сторицею 
віддячить вам. Але якщо мамона затьмарює ваш 
розум, то яка доля чекає ваших дітей? Багато лю-
дей ходять до Церкви, але навіть думки не мають, 
що треба ділитися своїм добром з ближніми, бо не 
читають Святого Письма і не знають про що вчив 
Христос. «А Він умер за всіх, щоб ті, що живуть, 
жили вже не для самих себе, а для Того, хто за них 
помер і воскрес» (2 Кр 5:15). 
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Молитва просвічення
Христе, світло істинне, що освітлюєш і освячу-

єш кожну людину, яка приходить на світ! Нехай по-
значається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньо-
му ми побачили світло неприступне. Направ стопи 
наші до сповнення заповідей Твоїх, молитвами 
Пречистої Твоєї Матері і всіх Святих Твоїх. Амінь.

О Мати Божа Зарваницька!

До Тебе завжди прибігаєм,  
і щиро зі сльозами спасіння благаєм.
Рятуй нашу молодь і кожну родину,  

заступися за страждальну Неньку-Україну.
Вимоли в Ісуса для нашого народу  

віри твердої і правдиву свободу.
Хай сонце любови над нами засяє  
і Твій Покров святий нас оберігає.

Продовження у молитовнику 
«Ми діти Божі і нащадки Марії».
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