Молитва за похрещення Духом Святим
Небесний Отче, Ти так вчиш у Cвоєму Cлові, якщо Іменем Ісуса Христа
прошу від Тебе Святого Духа, тоді Ти з радістю Його даєш. (Лк. 11,13.)
За це дорогий Небесний Отче, на основі Твого Cлова, Іменем Ісуса Христа
прошу від Тебе Святого Духа. Наповни моє серце Духом Святим.
Похрести мене Духом Святим.
Дякую, Святий Отче, що кожну мою молитву Ти вислухаєш і відповідь на
неї даєш.
За це в вірі визнаю: що я похрещений Духом Святим. Моє серце
наповнилося Духом Святим. На знак того на мовах буду молитися, як
Біблія вчить, як Святий Дух дає вимову. Дякую, дорогий Небесний Отче.
Дякую Тобі, Ісусе. Святий Дух на віки в мені і зі мною залишиться, і
попровадить до цíлої правди. (Дії. 2,1-4.)
Амінь.
Отож коли ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, –
скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто
проситиме в Нього? (Лк. 11,13.)
Коли ж почався день П‘ятдесятниці (цебто п‘ятдесятий день по воскресінні
Ісуса Христа), всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло зчинився
шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім,
де сиділи вони. І з‘явилися їм язики поділені, немовби огненні, та й на
кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим, і
почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. (Дії 2,1-4.)
Як Петро говорив ще слова ці злинув Святий Дух на всіх, хто слухав
слова. А обрізані віруючі, що з Петром прибули, здивувалися дивом,
що дар Духа Святого пролився також на поган! Бо чули вони, що
мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. (Дії 10,44-46.)
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Молитва за державу
Небесний Отче, Ти так учиш у Своєму Слові, що перш над усе чинити
молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів та за всіх,
хто при владі, щоб могли ми провадити тихе й мирне життя у всякій
побожності та чистості. (1Тим. 2,1. 2.)
За це Небесний Отче, Іменем Ісуса Христа молюся і дякую Тобі за
державу, і за правительство. Приходжу до Тебе в молитві за тих, хто
державою управляють. Молюся, і в молитві пильную за президента, за
міністрів, за депутатів, за політиків, за мера, за суддю, за міліцію, за
управляючих членів начальства, і за всіх тих хто з любою посадою над
нами мають владу. Вірую, що наших правителів серце повне Божим
розумом, мудрістю, знанням. Божа мудрість, обдуманість, і розуміння
далеко держить, і врятує їх від злих людей, і від дияволських доріх.
(Пр. 2,6-12.)

Прошу Тебе, Небесний Отче, візьми навколо президента таких людей, які
свої серця відкриють на божі поради, і те роблять, що правда в Твоїх
очах.
Дякую, що в єдності держиш правительство. Подяку даю Тобі, що в
рішеннях наші інтереси дивляться, щоб ми тихе, спокійне, мирне життя
провели в усьому святому, і в совісті. За це молюся, щоб у правительстві
панувала совість. Хто в Твоїх очах невиновні, коректні, повноцінні,
довершенні, щоб ці люди залишилися у владній позиції, а ті хто злі, щоб
вийшли з правительства, предателів і невірних ізключили. (Пс. 9,9.)
Ти так кажеш у Своєму Слові, Блаженний той люд, що Богом у нього
Госпóдь. (Пс. 33,12.) За це я визнаю, що блаженна ця країна, бо Ти є її
Господь.
Я прийму і дякую за Твої благословення, Небесний Отче. Ти моя сила та
щит мій у біді. За це вимовляю та визнаю, що Твій народ у безпеці живе
на цій землі, і могутньо росте в достатку. (5М. 28,10–12.)
Я не лише переможець у Христі Ісусі, але дитина Божа. А коли дитина, то
й спадкоємець; спадкоємець ж Божий, а співспадкоємець Христовий.
(1Ів. 3,2. 5,4. Рим. 8,16. 17.)

Отче, Ти такого короля даш нам, що справедливо панує серед людей,
панує у Божім страху! І він буде, як світло порáнку безхмáрного, коли
сонце вихóдить уранці, як з близку трава виростáє з землі по дощі!
(2Сам. 23,3. 4.)

Вірую, що цареве серце в Господній руці: куди тільки захоче, його Він
скеровує. Держави правителів серця у Твоїй руці, і їхні рішення з Твоїм
святим керуванням створюються. (Пр. 21,1. 2.)
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Дякую Тобі, Отче, що наша країна в повному мирі може жити, бо є
написано: чиє серце на Тебе опирається, збережéш Ти у повнім спокóї,
бо на Тебе надію воно покладáє. (Іс. 26,3.)
Подяку даю Тобі, Господи, що Євангелію в країні для всіх проповідують.
Визнаю до Небес, і до землі, що Боже Слово росте в серцях людей, і в
їхніх життях. Множитьсяачислоручнів, і дуже багато слухаються вірі.
(Дії 6,7. 12,24.)

Моє серце в повній благодаті до Тебе, Господи, бо шириться Слово
Господнє по цілій країні. (Дії 13,49.) Щоденно до церкви Господь додає тих,
що спасаються. (Дії 2,47.)
Божеє Слово могутньо росте та зміцнюється в серцях людей, в церквах і в
світі. (Дії 19,20.)
Подяку кажу Тобі за цю країну, за руководство. Подяка і хвала хай перед
Тобою спадає, бо Твоє слово вільно, чисто, хоробро проповідують у нашій
країні. Іменем Ісуса Христа подяку даю за всі церкви, що сповнені Духом
Святим, які по цілій країні знаходяться.
Твоя, Господи, могутність і сила, і велич, і вічність, і слава, і все на
небесах та на землі! Твоє, Господи, государство, і Ти піднéсений над усім
за Голову! Багáтство та слава – від Тéбе, і Ти пануєш над усім, і в руці
Твоїй сила та держава. У Твоїй руці є звеличення та зміцнення
держави. (1Хр. 29,11. 12.)
Бо Твоя є держава, і сила, і слава навіки. (Мт. 6,13.)
Над Україною спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влáда Христа
Його панує навіки. (Об. 12,10.)
Перейшло панувáння над Україною до Господа нашого та до Христа
Його, і Він панує на віки – вічні. (Об. 11,15.)
Амінь.
Ісус Господь на Україні!
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Молитва за місто, де ти живеш/служиш
Боже, є написано: В твоєму місті буде пасовисько для пастухів, куди
приведуть вони череду на відпочинок, і проходитиме череда через руки
рахуючого. (Єр.33,12. 13.)
Кожне місце, що на нього ступить моя нога, буде моє. Не встоїть ворог
(противник) переді мною, – ляк переді мною й страх переді мною дасть
Господь, Бог мій, на кожен той край, що я ступлю на нього, як Він говорив
мені. (5М. 11,24. 25.)
Кожне місце, що стопа ноги моєї ступить на ньому, Бог дав мені. Поправді, той край, що нога моя ходила в ньому, буде на спадок мені та
синам моїм аж навіки. Кожне місце, що стопа ноги моєї ступить на
ньому, Бог дав мені. (Єг. 1,3. 14,9.)
Помножить нас Господь Бог, як людську отару. Наше місто буде повне
отари людської, і пізнають народи, що Я, Господь забудував і засадив.
Я, Господь, говорив це – і зробив! (Єз. 36,36-38.)
Це місто Мені стане за радісне ймення, за хвалу та пишноту всім
людям землі, що почують про все те добро, що зробив Я для них! І вони
полякаються та затремтять через все те добро, достаток та ввесь спокій,
який Я для них вчинив! (Єр. 33,9.)
Ісус владу дав мені, щоб наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу
ворожу, – і ніщо мені не зашкодить. (Лк. 10,19.)
Я від Ісуса дістав владу, якою, що тільки зв‘яжу на землі, зв‘язане буде на
Небі, і що тільки розв‘яжу на землі, розв‘язане буде на Небі. (Мт. 18,18.)
Я місце владування зайнявши вимагаю від противника повне спасіння ...
(назва міста) Іменем Ісуса Христа.
З місця владування, – що я дістав від Тебе, Ісусе – , зломлю силу
диявольського царства світа цього над громадянами міста. Зломлю ворожу
духовну силу, що владує над містом; зв‘яжу силу, що стримує спасіння від
людей.
Сила противника, і його всі погані наміри, і його плани недійсні стають, бо
й в Небі зв‘язана вся його сила (противника), і якщо потрібно, та вся сила
Божого Царства готова вступити в дію. (Мт. 18,18.)
Ворог не може задержувати в місті … (назва міста) проживаючих там людей
від вічного життя у Христі Ісусі. Нікого не може засліпити, не може
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обманути, і так усі будуть мати можливість, щоб досягнути пізнання
відкуплення та вічного життя у Христі Ісусі.
Ви ангели, вéлетні сильні, служебні духи, у Ім‘я Ісуса Христа я вас
посилаю з моїми устами визнане Боже Слово виконувати, і сповнити.
(Єв. 1,14. Пс. 103,20.)

Дорогий Ісусе, Ти мене так впевнюєш: І коли що просити ви будете в
Імення Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь Отець. Коли будете в
Мене просити чого в Моє Ймення, то вчиню. (Ів. 14,13. 14.)
Є написано: Проси ти від Мене, і дам Я народи тобі, як спадщину твою,
володіння ж твоє – аж по кінці землі! (Пс. 2,8.)
Дорогий Ісусе, святим Іменем Твоїм, на основі слова Твого прошу тепер
спасіння міста та людей проживаючих у ньому. Розшири Боже над цим
місцем – де я проживаю/служу – Твоє спасіння. Іменем Ісуса Христа
прошу, і Ти вчиниш це, щоб у Сині прославивсь Отець.
За це Небесний Отче, кожний, хто тільки зветься Іменням Твоїм, і кого Ти
на славу Свою був створив, кого вформував та кого Ти вчинив, досягне
пізнання спасіння Іменем Ісуса. (Іс. 43,7.)
Хто тільки чує Боже Слово, радіє та Слово Господнє хвалить; і всі ті, хто
тільки призначений у життя вічне, вірують. Із Твоєї благодаті
поширюється Господнє Слово по всій місцевісті. (Дії 13,48. 49.)
І це місто Мені стане за радісне ймéння, за хвалу та пишнóту всім
людям землі, що почують про все те добрó, що зробив Я для них! І вони
полякаються та затремтять через все те добро, достаток та ввесь спóкій,
який Я для нього вчинив! – так говорить Господь. (Єр. 33,9.)
Так говорить Господь: Не бійся, але говори cлово (Боже Слово) й не
мовчи, бо з тобою ось Я, і на тебе ніхто не накинеться, щоб тобі заподіяти
зло, – бо Я маю в цім місті багато людей. (Дії 18,9. 10.)
І всі до Господа вернуться в … (назва міста) на хвалу слави благодаті
Твоєї. І буде велика радість та подяка в місті ... (назва міста) на віки вічні.
Амінь. (Еф. 1,6. Дії 8,8.)
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Молитва за збір
Слово Господа Бога, що збирає вигнанців Ізраїля: Я ще позбираю до
нього, до його зібраних! (Іс. 56,8.)
І дам пáстирів вам згідно з серцем Своїм, і вони будуть пасти вас
умíнням та рóзумом – так говорить Господь. (Єр. 3,15.)
Небесний Отче, позбираєш останок отари Своєї зо всіх тих країв, і їх
повернеш на пасовиська їхні, і вони порозплоджуються та
розмножаться. І над ними поставиш Ти пастирів тих, які пастимуть їх,
і не будуть боятися вже й не злякаються, і не будуть загублені. (Єр. 23,3. 4.)
Господи, Ти так кажеш Своєю святою владою: Не бійся, бо Я ж із тобою!
Зі сходу згромáджу насíння твоє, і з заходу тебе позбирáю. Так скажеш
пíвночі: Дай, а до пíвдня: Не стримуй! Поприводь ти синів моїх здáлека,
а дóчки мої – від окрáїн землі! (Іс. 43,5. 6.)
Прийшов час, щоб зібрати всі нарóди й язики, – так каже Господь – , і
прийдуть вони й Мою славу побачать! І знáка на них покладу, і пошлю
урятóваних з них до нарóдів, що звістки про Мене не чули й не бачили
слави Моєї; і звістять мою славу вони між нарóдами! І вони приведуть
усіх ваших братів із нарóдів усіх у дарунок для Господа. (Іс. 66,18-20.)
Я – Господь – говорю справедливість, звіщаю правдиве! Зберіться й
прийдіть, наблизьтеся разом, урятовані всі із поганів! (Іс. 45,19. 20.)
Поприходять сини Мої – говорить Господь – усе плачучи, будуть ходити
та Господа, Бога свого шукати. Вони будуть питати про Сіона, куди їхні
обличчя повернені, – щоб прийти й прилучитись до Господа вічним
заповітом, який не забудеться! (Єр. 50,4. 5.)
І сини твої стануть, як перше, а збір твій буде міцний перед лицем Моїм,
і Я наближу тебе, – й ти підійдеш до Мене – каже Господь. (Єр. 30,20. 21.)
Ось Я їх приведу із північного краю – каже Господь –, і зберу їх із кінців
землі, сюди повертаються збори великі. Вони прийдуть з плачем, та Я їх
попроваджу в утіхах (молитвах), Я їх до потоків води попроваджу прямою
дорогою, – не спіткнуться на ній, бо їм Я став Отцем. (Єр. 31,8. 9.)
Мій народ був такий, як отара загинута – каже Господь – але Я позбуджую
збір великих народів з нього. (Єр. 50,6-9.)
Я їм дам знака (засвищу) та їх позбираю, бо Я викупив їх і множитись
будуть. І розсію Я їх між народами, і в далеких краях вони будуть Мене
згадувати, і житимуть з дітьми своїми і вернуться. І верну їх із краю
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ворожого, і позгромаджую їх, і введу їх до обіцяного краю. І зміцню їх у
Господі, і Йменням Його вони будуть ходити – так говорить Господь.
(Зaх. 10,8-12.)

І станеться на кінці днів, міцно поставлена буде гора дому Господнього на
шпилі гір, і піднята буде вона понад згір‘я – і полинуть до неї всі люди.
(Іс. 2,2.)

За це Небесний Отче, кожного, хто тільки зветься Іменням Твоїм, і кого Ти
на славу Свою був створив, кого вформував та кого Ти вчинив, страчених
кличу і призиваю у збір зі сходу, з заходу, з півночі та з півдня Іменем
Ісуса Христа. (Іс. 43,7. Рим. 4,17.)
Я свідок Твій та слуга Твій, якого Ти вибрав, займу місце владування в
Ісусі Христі, що від Тебе дістав, і вірою кличу страчених Іменем Ісуса.
Зломлю над ними цього світа царства силу Іменем Ісуса, і закличу їх у
збір, щоб пізнали Тебе, узнали правду, і повірили Тобі, і зрозуміли, що Ти
є Господь, до Тебе не зроблено Бога і після Тебе не буде. Ти є
Господь,аіакрімаТебеанемаєаСпасителя!а(Іс. 43,10.f11.)віакрімрТебер
Небесний Отче, я так кажу в‘язням іменем Ісуса: „Виходьте”, а тим, хто в
темноті: „З‘явіться!” (Іс. 49,9.)
Громада народів оточить Тебе, і над нею вернися на висоту! (Пс. 7,8.)
Цей малий стане тисячею, і наймолодший – народом міцним. Я, Господь,
цього часу це зроблю! (Іс. 60,22.)
Ось, Господи, покличеш народ, що не знаєш його, і той люд, що не знає
Тебе, і вони поспішаться до Тебе ради Господа, Бога Твого, і ради
Святого Ізраїлевого, що прославив Тебе. (Іс. 55,5.)
Почуйте, глухі, а незрячі прозрійте, щоб бачити! (Іс. 42,18.)
Сліпий народ, який очі має, побачить славу Твою; глухі, в яких вуха є,
почують Твоє слово. Всі люди разом зберуться, і народи згромадяться,
і пізнáють, що Ти є Господь, Відкупитель. Народ, котрого Ти Собі
вформував, пізнáє Тебе і звіщає про славу Твою. (Іс. 43,8. 9. 21.)
Усі кінці землі спам‘ятають і до Господа вернуться, і вклоняться перед
обличчям Твоїм всі племена народів. (Пс. 22,28.)
І станеться, замість того, що говориться їм: „Ви не народ Мій”, буде їм
сказано: „Ви сини Бога Живого”. (Ос. 2,1.)
Навернеться народ, який не зветься Іменням Твоїм, і будуть шукати Тебе
Господи, Бога свого, і за останніх днів з тремтінням обернуться до Тебе
Господи та до Твого добра. (Ос. 3,5.)
7

Ось дні настають, – говорить Господь Бог, – і голод пошлю Я на землю,
– не голод на хліб, і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова!
Так правда, милость, богопізнання буде на землі. (Ам. 8,11. Ос. 4,1.)
Щоденно до церкви Господь додає спасених. (Дії 2,47.)
Церква (збір) має мир, ходить у страсі Господньому і сповняється втіхою
Духа Святого, будується із допомогою Духа Святого. (Дії 9,31.)
Божеє Слово могутньо росте та міцніє в серцях віруючих, в церкві і в
світі. (Дії 19,20.)
Оце, яке добре та гарне яке, що в церкві живуть брати однокупно – в
любові! Воно – як та добра олива на голову, що спливає на бороду, що
спливає на кінці одежі святих. Так спадає Боже помазання на церкву, як
хермонська роса спадає на гори Сіону. У церкву святих наказав Господь
благословення, повіквічне життя. (Пс. 133,1-3.)
Амінь.
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Молитва за Святу Церкву
(за повний збір – Тіло Ісуса Христа )
Отче, я молюся і визнаю Твоє слово про Христове Тіло, про Збір. Я
молюся, за членів Тіла Його, за віруючих, щоб для пізнання волі Твоєї
були вони наповнені всякою мудрістю й розумом духовним, щоб вони
дістали прозріння в Твої дороги, і в Твою ціль, щоб пізнали, зрозуміли,
та могли розрізнити духовні речі. (Еф. 1,22. 23. 5,30. Кол. 1,9-11.)
Молюся, щоб віруючі поводилися належно щодо Тебе, Господи в
усякому догодженні. Хай приносять плід у всякому доброму ділі, і хай
зростають в пізнанні Бога. (Кол. 1,10.)
Молюся, щоб Христове Тіло (Церква) зміцнилося усякою силою за
могучістю слави Твоєї, щоб вони були з радістю, з довготерпінням, з
витривалістю, з похвалою, з подякою кожну годину. (Кол. 1,11.)
Дякую Тобі, Отче, що Ти вчинив нас достойними участи в спадщині
святих у світлі. (Кол. 1,12.)
Дорогий Отче, Ти визволив нас із влади темряви й переставив нас до
Царства Свого улюбленого Сина, в Якім маємо наше відкуплення кров’ю
Агнця, і прощення гріхів. (Кол. 1,13. 14.)
Отче, Ти з радістю бачиш, як Твої святі строяться в добрий порядок, і
славлять Тебе, видержать у Христовій вірі, і сильні з Твоєї святої сили.
(Кол. 2,5.)

Твої святі повністю на Тебе опираються, з повною довірою полягаються на
Твою силу, мудрість і доброту. Свої життя так ведуть, так направляють, як
у Тобі були вкорінені, і в Тобі далі будуються, зміцнюючись у вірі,
збагачуючись у ній з подякою. (Кол. 2,6. 7.)
Отче, діти Твої – Твої вибранці, через Тебе святі та улюблені,
зодягнуться у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність,
довготерпіння. (Кол. 3,12.)
Даш їм силу для того, щоб у всьому витримали, й що би не сталося, один з
одним у милосерді були. Якщо вони в чомусь не розуміються, даш їм
мудрість, щоб чисто бачили. Скоро готові один одному пробачити; так,
як Ти пробачиш їм. (Мт. 6,14. 21,21. 22.)
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Твої святі над усім тим зодягнулися в любов, що вона – союз
досконалості. (Кол. 3,14.)
Любов у їхніх серцях все в досконалій гармонії держить. Божий мир панує
постійно в їхніх серцях, і в усіх питаннях у мирі вирішують, до якого й
вони були покликані. (Кол. 3,15.)
І все з Божим миром роблять словом чи ділом, усе роблять у Ім‘я Господа
Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві. (Кол. 3,17.)
Христове Тіло (Церква) в серці носить Боже Слово, і відновлює свій
розум і думки за словом. (Рим. 12,2.)
Боже Слово рясно живе в серцях віруючих в усій мудрості, так в
достатку, в сто разів родить плодів у їхніх життях. (Мр. 4,20.) Амінь.

10

Не бійся, бо Я з тобою
Так каже мій Бог: Я Господь, Хто піде перед тобою, Я з тобою буду, – не
відпущу тебе й не покину тебе, – не бійся й не лякайся! Не встоїть
ніхто перед тобою по всі дні життя твого. Як був Я з Мойсеєм, так буду
з тобою, – не залишу тебе й не покину тебе. (5Мс. 31,8. Єг. 1,5.)
Будь мужній – говорить Госпóдь – будь мужній і роби (виконуй Слóва), бо Я
з тобою! Слóва, яким Я склав з тобою заповіта і дух Мій у тобі
залишиться, не бійся! Не бійся, бо Я з тобою, і напóвню твій дім
славою. (Ог. 2,4-7.)
Наказав мені Господь: будь сильний та відважний. Не бійся й не
лякайся, бо з тобою Госпóдь, Бог твій, у всьому, дé ти будеш ходити.
(Єг. 1,8. 9.)

За це я сильний та відважний, не боюся, й не лякаюся, бо Господь, Бог
мій, Він Той, Хто ходить зі мною, – не відпустить Він мене й не покине
мене. (5Мс. 31,6.)
Коли переходитимеш через вóди, Я буду з тобою, а через річки – не
затóплять тебе, коли будеш вогонь перехóдити – не попечéшся, і не буде
палити тебе його пóлум‘я. (Іс. 43,2.)
Я з тобою в усьому, де ти будеш ходити, і вигублю всіх ворогів твоїх зперед тебе; і зроблю тобі велике ім‘я, як ім‘я великих на землі. (2Сам. 7,9.)
Я з тобою скрізь, дé ти будеш ходити, і винищу Я всіх ворогів твоїх перед
тобою, і зроблю Я тобі ім‘я, як ім‘я тих великих, що на землі. (1Хр. 17,8.)
Не боюся, бо Ти зі мною, не озираюся, бо Ти мій Бог, зміцниш мене,
поможеш мені, і правицею правди Своєї мене підтримаєш.
Засорóмляться та зніяковíють усі проти мене воюючі. Стануть нічим та
погинуть мої супротивники. Стануть нічим та марнóтою ті, хто провáдить
війну проти мене. Так як, Ти держиш мене за правицю, й говориш до
мене: Не бійся, – Я тобі поможу! (Іс. 41,10-13.)
Так каже Госпóдь, що створив мене, і мене вформувáв: Не бійся, бо Я тебе
викупив, Я покликав ім‘я твоє, Мій ти! Так як ти став дорогий в Моїх
очах, шановний став, і Я тебе покохав. (Іс. 43,1. 4.)
Ти є мій служитель, кого Я підпираю, ти є мій обранець, кого полюбила
душа Моя, Я злив Свого Духа на тебе. (Іс. 42,1.)
Ти так кажеш у Своєму Слові: Я тебе не покину, ані не відступлюся від
тебе, Я тебе не залишу без допомоги! Тому-то я сміливо говорю: „Господь
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– мені помічник, і я не злякаюсь нікого: що зробить людина мені?”
(Євр. 13,5. 6.)
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Молитва, щоб ти був звільнений від переживання
Отче, дякую Тобі, що визволив мене із влади темряви й переставив мене
до Царства Свого улюбленого Сина. Іменем Ісуса Христа, зобов‘язуюсь,
що без переживання і без боязливості живу, бо закон духа життя в Христі
Ісусі визволив мене від закону гріха й смерти. (Кол. 1,13. Рим. 8,2.)
Моє серце в повному покорінні, щоб Твоя свята та велична рука мене
Свого часу повищила. Всі мої проблеми, переживання, сумніви, журби раз
і на все на Тебе покладу, бо Ти опікуєшся мною і ніколи не даш
захитатися праведному. Мої проблеми Ти з любов‘ю опікуєш, в день і ніч
сторожиш наді мною. Ти мене підтримаєш й зміцниш, нікóли не даш
захитáтися праведному! (1Петр. 5,6. 7. Пс. 55,23.)
Отче, Я любуюся у Тобі, і Ти сповниш мені мого серця бажання! (Пс. 37,4.)
Господи, Тобі довіряю дорогу свою (життєвий путь свій), і на Тебе надію
кладу, що Ти зробиш (виконаєш її); і Ти випровадиш, немов світло, мою
справедливість, а правду мою – немов південь. Правиця Твоя допоможе
мені та врятує мене. Твоя милість вічна: чинів Своєї руки не полишиш.
(Пс. 37,5. 138,7. 8.)

Господь рятує мене від моїх ворогів, – Ти
звеличив мене над
повстанцями на мене, спасаєш мене від насильника. (Пс. 18,49.)
Господь є частина спадку мого та чаші моєї
підпираєш! (Пс. 16,5.)

(долі моєї);

Ти долю мою

Так каже Ісус Христос: Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога,
і в Мене віруйте! За це я не дозволю, щоб серце моє тривожило абó
переживало. (Ів. 14,1.)
Я у Твоєму слові перебуваю і Твоє Святе Писання в мені рясно
залишиться. Я у Тобі перебуваю, і Ти в мені, за це я рясно зароджую.
Отець обчистить любов’ю, щоб я ще рясніше зароджував. Як Отець
любить Ісуса, так і Ісус любить мене, і я перебуваю в любові Його. Без
Тебе нічого чинити не можу я, Господи. Отець мій прославиться в тому,
якщо рясно зароджую і буду учень Ісуса. (Ів. 15,2. 5-9.)
Так каже Ісус: Коли ж у Мені перебувати ви будете, а слова Мої
залишаться в вас, то просіть, чого хочете, – і станеться вам! (Ів. 15,7.)
Я руйную задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і
полоню всяке знання на послух Христові. (2Кор. 10,5.)
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Відкину всяку перешкоду, та й біжу з терпеливістю до боротьби, яка
переді мною, дивлюся на Ісуса, на Начальника й Виконавця віри.
(Єв. 12,1. 2.)

Отче, я заглядаю в закон досконалий, закон волі, і в нім пробуваю. Я не є
забудько слухач Твого слова, але виконую його, я є виконавець діла. Так
я щастливий і блаженний у діянні своєму. (Як. 1,25.)
Я лише за це думаю, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки
праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли
яка чеснота, коли яка похвала. (Фил. 4,8.)
Ні про що я не турбуюся, а в усьому виявляю Богові мої бажання
молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого
розуму, збереже серце моє та мої думки у Христі Ісусі. (Фил. 4,6. 7.)
Я візьму щитá віри, яким зможу погасити всі огнéнні стріли лукавого.
(Еф. 6,16.)
Я підкорююся Богові та чиню опір дияволу, – то й утече він від мене.
(Як. 4,7.) Христос відкупив мене від прокляття Закону. (Гал. 3,13.)
За це забороняю всім хворобам, щоб до мого тіла доторкалися. Вся
хвороба та весь вірус, які підходять до мого тіла, зразу вмирають, Іменем
Ісуса. Всі клітини, всі органи в досконалому порядку виконують свої
функції, так як їх Бог створив. Іменем Ісуса Христа забороняю моєму
тілові неправильно виконувати свої функції. (Гал. 3,13. Рим. 8,11. 1М. 1,31.)
Я є переможець, я переможу кров‘ю Агнця
словом) мого засвідчення. (Об. 12,11.)

(Ісуса)

та словом (Господнім

Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного.
(Єв. 4,12.)

Навіки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. (Пс. 119,8. 9.)
Господь заповіта склав зі мною: словá Свої поклав до уст моїх. (Іс. 59,21.)
Я, Господь, Той, Хто сповнює слово Свого раба і виконує раду Своїх
посланців – каже Господь. (Іс. 44,26.)
Бо я, Господь, що говорить у правді, що владний спасати. (Іс. 63,1.) Так Я
сказав – те й спроваджу (принесу) твоє спасіння; що Я задумав був – теє
зроблю! (Іс. 46,11.) Боже Слово в дійсність стає у моєму житті, бо що
Господь сказав був мені, те й вчинив. (Іс. 38,15.)
Амінь.
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Визнання Божого Слова за перемогу над переживанням та
боязливістю.
Є написано: кара на Ісусі Христі була за мій мир. Христос кров’ю хреста
Його дістав мені мир. За це я у цьому мирі ходжу. І цей Божий мир панує
у моєму серці, і я вдячний! (Іс. 53,5. Кол. 1,19. 20. 3,15.)
Я – тіло Христове, диявол не має владу наді мною, я перемагаю зло
добром. (1Кор. 12,27. Рим 12,21.)
Я від Бога, і я переміг світ, більший – бо Той, Хто в мені, аніж той, хто в
світі. (1Ів. 4,4.)
Я визволився від злого сучасного віку, бо це є Божа воля. (Гал. 1,4.)
Я не боюся злого, бо Ти при мені; Твоє слово та Твій Дух мене втішають.
(Пс. 23,4.)

Господи, моє серце на Тебе опирається, за це мене збережéш Ти у повнім
спокої, бо на Тебе надію покладаю. (Іс. 26,3.) Господи, Ти даєш мені мир, бо
й усі чини мої мені Ти виконав. (Іс. 26,12. )
Добрий Господь, пристановище Він у день утиску, і знає Він тих, хто на
Нього надіється. (Наум. 1,7.)
Через праведність я міцний, стану далеко від утиску, бо я не маю чого
боятися, і від страху, бо до мене не наблизиться він. (Іс. 54,14.)
Жодна зброя, що зроблена на мене не матиме успіху, і кожний язик, який
стане зі мною до суду, осудиться: це спадщина Господніх рабів. (Іс. 54,17.)
Ти мене у заслóні обличчя Свогó заховаєш від людських тенет; Ти мене
від лихих язиків у наметі сховаєш. (Пс. 31,21.)
Я – Господь, зламаю занóзи твого ярмá, і врятую тебе від руки тих, хто
тебе поневóлив. (Єз. 34,27.)
Ти збільшив мені радість, я перед лицем Твоїм радію, як радіють в
жнива. (Іс. 9,2.) Бо зламáв Ти ярмó тягарá (противника) мого, і кия з рамéна
мого, жезло мого пригнобителя. (Іс. 9,3.)
Здійметься з мого рамена (плечах) тягáр злого, і з шиї моєї ярмó його, і
через помазання ярмó знищиться! Здійметься з мене ярмó противника, і
тягáр його скинеться з мого рамéна (плечах)! (Іс. 10,27. 14,25.)
Хто зі мною змагається, того Господь погубить, у небі загримить над ним.
Розсудить Він кінці землі і подасть силу Своєму цареві, і рога повищить
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Свого помазáнця. (1Сам. 2,10.) За це вороги мої згинуть, розпорошаться всі
беззаконники! (Пс. 92,10.)
Господи, Ти вийдеш спасти Свій народ, помогти Помазанцю Своєму. Ти з
дому безбожного голову зб’єш, обнажиш Ти основу по шию. (Ав. 3,13.)
Більше не будуть кривдники гнобити мене, бо Ти Господи, дав мені мир
від усіх ворогів моїх. (2Сам. 7,10. 11.)
Господь рятує мене від моїх ворогів, Ти звеличив мене над повстáнців
на мене, спасаєш мене від насильника! (Пс. 18,49.)
Бо частка Господня – я, мов народ Його, оточує Він мене, уважає Він за
мною, зберігáє Він мене, як зіницю оту свого ока. Як гніздó своє будить
орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх,
та носить їх він на рамéні крилатім своїм, – так Господь Сам
провáдить мене. (5 М 32,10-12.)
Дякую Господи, що Любов‘ю Своєю й Своїм милосердям Ти викупив
мене, і мене підніс і носиш мене в усі дні. (Іс. 63,9.)
Від живота Я тебе на себе поставив, і ношу Я тебе від утроби – так
говорить Господь – і Я буду Той Самий до старості твоєї і до сивини тебе
носитиму; Я вчинив, і Я буду носити, і Я двигатиму й порятую. (Іс. 46,3. 4.)
Мене зло не спіткає, і до мешкання мого вдар не наблизиться, бо Своїм
Анголам Він наказав про мене, щоб мене пильнували на всіх дорогах
моїх. В моїй дорозі є життя, і на стежці моїй нема смерти.
(Пс. 91,10. 11. Пр.12,28.)

А Я стану для тебе, – говорить Господь, – огняним муром навкóло , і стану
славою в серéдині тебе. (Зах. 2,9.)
Я перед тобою піду й повирівнюю висунене, двері мідні зламáю і
порозбивáю залізні засуви. (Іс. 45,2.)
Коли переходитимеш через води, Я з тобою, а через річки – не затоплять
тебе, коли будеш вогонь переходити – не попечешся і не буде палити тебе
його полум‘я. (Іс. 43,2.)
Ангол обличчя Його спасе мене, Любов‘ю Своєю й Своїм милосердям
Господь викупив мене, і мене підніс і носить мене в усі дні. (Іс. 63,9.)
Єрусалим, – гори круг нього, а Господь круг мене відтепер й аж навіки!
(Іс.125,2.) Амінь.
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Господь мене врятує
Коли праведні кличуть, Ти їх чуєш, і з усіх утисків їхніх визволяєш їх.
(Пс. 34,18.)

Я кличу до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить для мене добро. Він
пошле з небес і врятує мене: Він поганьбить того, хто чатує на мене. Бог
пошле Свою милість та правду Свою на душу мою. (Пс. 57,2-4.)
Господь рятує мене від моїх ворогів, і звеличив мене над повстáнців на
мене, спасає мене від насильника! (Пс. 18,49.)
Господи, Ти врятуєш мене від меча, від злих язиків, і з міцної руки, щоб
була в мене надія, і замкнула уста свої кривда. (Йов. 5,15. 16.)
Ти мене в заслóні обличчя Свогó заховаєш від людських тенéт, Ти мене
від лихих язикíв у наметі сховаєш! (Пс. 31,21.)
Розважність мене пильнує, розум мене стереже, щоб мене врятувати від
злої дороги, від людини, що каже лукаве. (Пр. 2,11. 12.)
Жодна збрóя, що зрóблена буде на мене, не матиме успіху, і
кожнíсінького язика, який стане зі мною до суду, осудиш. Це спáдщина
Господніх рабів і їхнє оправдання від Тебе, Господи. (Іс. 54,17.)
Господь помилувався наді мною та звільнив мене, бо Він викуп знайшов
за мене. За це можу дивитися Твоє лице з великою радістю, Ти вернув мою
справедливість. (Йов. 33,24. 26. 28.)
Від Господа прийде мені допомога, що вчинив небо й землю! Він не дасть
захитатись нозі моїй; не здрімає мій Сторож! Господь мій Сторож, Господь
моя тінь при правиці моїй. Господь стерегтиме мене від усякого зла,
стерегтиме Він душу мою, – Господь стерегтиме мій вихід та вхід
відтепер аж навіки! (Пс. 121,2-8.)
Ти так мене запевнюєш: Клич на допомогу Мене в день недолі, Я тебе
порятую, ти ж прославиш Мене! (Пс. 50,15.)
Знаю, що ворог на мене не нападе, а й син беззаконня не буде мене
переслíдувати, бо Ти Господи, моїх ворогів поб‘єш перед обличчям моїм,
і вдариш моїх ненависників! Благословляю Тебе, Отче, бо зі мною Твоя
вірність та милість Твоя, і Йменням Твоїм мій ріг (сила) піднесеться, у Ім‘я
Господа Ісуса. (Пс. 89,21-25.)
Подяку даю Тобі, Отче, що Ти, Боже, почув молитви мої, Ти дав спадщину
тим, хто Ймення Твого боїться! Я перед Божим лицем пробуваю навіки,
Свою милість та правду Ти визначив, щоб мене стерегли! (Пс. 61,6. 8.)
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Я не переживаю, бо знаю, що є написано: Ти руку Свою повернеш на
моїх противників, і Ти жиром пшениці мене годуєш і медом із скелі мене
насищаєш. (Пс. 81,15. 17.)
Господь збудив мене в правді, і зрівняє мені всі дороги. (Іс. 45,13.)
Господь – то частина спáдку мого та чаші (доля) моєї, Ти долю мою
підпирáєш. (Пс. 16,5.)
Ти вийдеш спасти Свій народ, помогти Помазанцю Своєму. Ти з дому
безбожного голову зб’єш, обнажиш Ти основу по шию. (Ав. 3,13.)
Господь вийде, як лицар, розбудить завзяття Своє, як вояк, підійме Він
окрик та буде кричати, – переможе моїх ворогів. (Іс. 42,13.)
Хто зі мною змагається, того Господь погубить, у небі загримить над ним.
Розсудить Господь кінці землі, і подасть силу Своєму цареві, і рога
повищить Свого помазанця! (1Сам. 2,10.)
Вороги мої згинуть та розпорошаться всі беззаконники! (Пс. 92,10.)
Дякую Тобі, що оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою наді мною
тримаєш. Твоя рука провадить мене, і мене тримає (береже) правиця Твоя.
(Пс. 139,5. 10.)

Бо частка Господня – я, мов народ Його, оточує Він мене, уважає Він за
мною, зберігає Він мене, як зіницю оту свого ока. Як гніздо своє будить
орел, як ширяє він понад своїми малятами, крила свої простягає, бере їх,
та носить їх він на рамені крилатім своїм, – так Господь Сам
провадить мене. (5Мс. 32,10-12.)
Ангол обличчя Його спасе мене, любов‘ю Своєю й Своїм милосердям
Господь викупив мене, і мене підніс і носить мене в усі дні. (Іс. 63,9.)
Ангол Господній табором стає кругом мене, і визволяє мене на всіх
дорогах моїх. (Пс. 34,8.)
Своїм Анголам Ти наказав про мене, щоб мене пильнували на всіх
дорогах моїх. На руках вони носять мене, щоб не вдарив об камінь своєї
ноги! (Пс. 91,11. 12.)
І Господь врятує мене з руки злих, і з рук насильників тих мене
визволить! (Єр. 15,21.)
Я буду спасений від Господа вічним спасінням, не буду я засоромлений
ані знеславлений аж на вічні віки. (Іс. 45,17.)
У моїм краї не буде вже чуте насилля, руїни й спустошення в межах моїх, і
кличу мурам своїм спасіння і брамам своїм похвалу. (Іс. 60,18.)
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Ні кражі, ні втечі, ні крику не буде на наших вулицях, бо Господь, мій Бог
зміцняє засуви брам моїх, синів моїх благословляє у мені. (Пс. 144,14. 147,13.)
Я – Господь, зламаю занози твого ярма і врятую тебе від руки тих, хто
тебе поневолив! (Ез. 34,27.)
Ти збільшив мені радість, я перед лицем Твоїм радію, як радіють в
жнива. Бо зламав ти ярмó тягарá (противника) мого, і кия з рамéна мого,
жезло мого пригнобителя. (Іс. 9,3. 4.)
За це здійметься з мого рамена (плечах) тягáр злого, і з шиї моєї ярмó його,
і через помазання ярмó знищиться. (Іс. 10,27.)
Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха й
смерти. (Рим. 8,2.)
Дякую Тобі, Отче, у Ім‘я Господа Ісуса, що від злого сучасного віку мене
визволив. (Гал. 1,4.)
Бог визволив мене із влади темряви й переставив мене до Царства Свого
улюбленого Сина. (Кол. 1,13.)
Зміцнить мене Господь і збереже від лукавого! Подяку даю Тобі, Господи,
що я визволюся від злих та лукавих людей! (2Сол. 3,2. 3.)
Від усякого вчинку лихого Господь мене визволить та збереже для Свого
Небесного Царства! (2Тим. 4,18.)
Господь мене визволить від усіх моїх утисків, і дає мені благодать та
мудрість перед людьми. (Дії 7,10.)
Амінь.

19

Молитва за відвагу
Наказав мені Бог: Будь сильний та відважний! Не бійся й не лякайся, бо
з тобою буде Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. (Єг. 1,9.)
Так говорить до мене мій Господь Бог: Я Господь, хто іде перед тобою, Я
з тобою буду; не відпущу тебе і не покину тебе: не бійся й не лякайся!
Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні життя твого. Як був Я з
Мойсеєм, так буду з тобою, – не залишу тебе й не покину тебе.
(5М. 31,8. Єг. 1,5.)

Будь мужній – говорить Господь – будь мужній і роби (виконуй Слóва), бо Я
з тобою! Слóва, яким Я склав з тобою заповіта і Мій Дух в тобі
залишиться, і серед вас пробувáє. Не бійся! Не бійся, бо Я з тобою і
напóвню твій дім славою. (Ог. 2, 4. 5. 7.)
За це я сильний та відважний, не боюся та не лякаюся, бо Господь, Бог
мій ходить зі мною, не відпустить Він мене й не покине мене. (5 М. 31,6.)
Постійно зі мною рука Божа і Його рамено зміцнює мене. Ворог на мене
не нападе, син беззаконня не буде мене переслідувати, бо моїх ворогів
поб‘є перед обличчям моїм! І зі мною Його вірність та милість Його, і
Йменням Його мій ріг піднесеться. (Пс. 89,22-25.)
Я з тобою у всьому, де ти не будеш ходити, вигублю Я всіх ворогів твоїх
з-перед тебе; і зроблю тобі велике ім‘я, як ім‘я великих на землі. (2Сам. 7,9.)
Господи, Ти кладеш слова Свої в уста мої, та ховаєш мене в тіні рук
Своїх. Ось, за це я благословенний, та повищений, і височенним я стану.
(Іс. 51,16. 52,13.)

Сміливо вимовляю, і визнаю Боже Слово до Царства небесного і до землі.
Я сміливий, як левчук, бо в Ісусі Христі став Божою правдою.
(Пр. 28,1. 2 Кор. 5,21.)

Я не боюся, бо не дав мені Бог духа страху, але сили, і любові, і
здорового розуму. (2Тим. 1,7.)
У Христі Ісусі маю відвагу та доступ у надії до Тебе Отче, через віру в
Христа Ісуса. (Еф. 3,12.)
Отче, подяку даю Тобі, що відвагу дав Ти мені, Іменем Ісуса. Я з відвагою
входжу до святині кров’ю Ісусовою. Приступаю з відвагою до Тебе, до
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престолу благодáті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомóги
знайти благодáть (Єв. 10,19. 4,16.)
Є написано: чиніть опір дияволу, – то й утече він від вас. Я у Христі Ісусі
відважно стою напроти ворога, зміцнений у вірі. Я чиню опір хворобі та
бідноті Іменем Ісуса Христа. Ісус знищив рукописання на мене, що
наказами було проти мене, – Він із середини взяв його та й прибив його на
хресті; роззброївши “духовної” влади й начальства, сміливо їх вивів на
посміховисько, – перемігши їх на хресті. (Кол. 2,5-7. 10. 14. 15.)
За це сміливо говорю: дияволе, ти є знищений, а мій Господь і мій Ісус
панує навіки. Господь мені помічник, і я не злякаюся нікого; що зробить
людина мені? (Єв. 13,6.)
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Кожноденні благословення в Ісусі Христі
Ісус Христос, Господь над моїм духом, над моєю душею, над моїм тілом.
(Філ. 2,9-11.) Живе в мені Дух Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих, то Той,
Хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельне тіло моє через Свого
Духа, що живе в мені. (Рим. 8,11.)
Я у Христі Ісусі, що став мені мудрістю від Бога, – праведністю ж, і
освяченням, і відкупленням. (1Кор. 1,30.)
Господь – то мій Пастир, тому в недостатку не буду. (Пс. 23,1.) Мій Бог
виповнить мою всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі
Ісусі. (Філ. 4,19.)
Я все можу в Тім, Хто мене підкріпляє, – в Ісусі Христі. (Філ. 4,13.)
Я не боюся нічого, і ні про що не турбуюся. (Філ.
Тебе покладу, бо Ти опікуєшся мною. (1Петр. 5,7.)

4,6.)

Всю мою журбу на

Вірний Господь, що зміцнить мене і збереже від лукавого. (2Сол. 3,3.)
Христос – Голова Церкви, а я – Його тіло. (Еф. 1,22-23.) Христос відкупив
мене від прокляття Закóну. (Гал. 3,13.) Хвороби не мають владу наді мною,
бо Ісус на себе взяв гріхи мої, мої немочі і недуги поніс. (Мт. 8,17.) Ісус тілом
Своїм Сам підніс гріхи мої на дерево, щоб я вмер для гріхів та для
праведности жив: Ісусовими ранами я вздоровився. (1Петр. 2,24.) Моє тіло
у повному і досконалому здоров‘ї виконує функції, бо самий Ісус Христос
на себе взяв немочі мої і мої болі поніс. Його рáнами я вздоровився!
(Іс. 53,4. 5.)

Божа Любов вилилася в моє серце Святим Духом, і Його любов рясно
проживає в мені. (Рим. 5,5.)
Моє тіло – то храм Духа Святого, що живе в мені. Бо дорого куплений я,
отож прославляю Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони.
(1Кор. 6,19. 20.)

В мені є розум Христа, за це лише такі думки, почуття та плани маю, які є
взгоді з Його серцем. (1Кор. 2,16.) Духовна думка живе в мені, що життя та
мир. (Рим. 8,6.)
У моєму серці є віра і не вагаюся. Витримаю і міцно тримаюся визнання
моєї віри, бо Ісус Начальник й Виконавець моєї віри. (Єв. 12,2. 10,23.)
Більший Той, Хто в мені, аніж той, хто в світі. (Ів.4,4.)
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Я у царстві Божого Слова, світла, любові залишуся, і лукавий мене не
торкається. (1Ів. 4,15. 18.)
Я від Бога родився, і віра, яка в мені є, перемогла світ. (1Ів. 5,4.)
Ісус владу дав мені, щоб наступати на змій та скорпіонів, і на всю
ворожу силу, – і ніщо мені не зашкодить. (Лк. 10,19.)
Я візьму щитá віри, яким зможу погасити всі вогнéнні стріли лукавого. Я
визволився від злого сучасного віку. (Еф. 6,16. Гал. 1,4.)
Бог мене разом із Ісусом воскресив, і разом із Ним посадив на небесних
місцях у Христі Ісусі. (Еф. 2,6.)
Слово Хрестове в мені пробуває рясно, в всякійрпремудрості. (Кол.3,16.)
Бог зі мною, на моїй стороні стоїть. (Рим. 8,31.)
Я слухаю голос Доброго Пастора, і за чужим голосом не іду. Всі мої чини
на Господа покладу, в усьому на Бога покладаюся, і за це мої думки і мої
дороги за волею Його, мої плани здійсняться, мої дороги щасливі
будуть. (Ів. 10,27. 5. Пр. 16,3.)
Я Його твóриво, ствóрений в Христі Ісусі на добрі діла. Бо то Бог викликає
в мені і хотіння, і чин за доброю волею Своєю. (Еф. 2,10. Філ. 2,13.)
Небесний Отець, Хто розпочав у мені добре діло, виконає його аж до дня
Христа Ісуса. (Філ. 1,6.)
Я виконавець Божого Слова. Господня мудрість є моя. Я підкорююся
Богові та чиню опір дияволу, – то й утече він від мене. Наближаюся до
Бога, то й Бог наближається до мене. Я не маю в собі страху, бо
Господьрнелпокиненмене,ранірнервідступитьсярвідрмене.
(Як. 1,22. 4,7. 8. Єв. 13,5.)

Божеє Царство всерéдині мене, яке праведність, і мир, і радість у Дусі
Святім. (Лк. 17,21. Рим. 14,17.)
Оскільки я з великою мірою міряю, такою великою мірою міряють і мені, і
даже ще більше додають мені, бо маю вуха, щоб слухати і почую Божеє
Слово. Оскільки я у достатку сію Боже Слово в своєму серці, за це
сторазовий урожай принесу і багато буду жати. (Мр. 4,20. 23. 24.)
Отче, Ти так кажеш у Своєму слові, що плід праведного – дерево життя і
мудрий душі набуває. Духом Святим Ти мене очистиш, щоб ще більше
плоду приносив, щоб ще більше душі набував для Твоєї праведності та
святості. (Пр. 11,30. Ів. 15,2.) Амінь.

23

Молитва за благословення дитини
Дорогий наш Отче! Я і мій чоловік/моя дружина на коліна стаємо перед
Тобою, і визнаємо слово Твоє. Ти є наш Господь, Отець Ісуса Христа, що
від Тебе має ймéння кожен рід на Небі й на землі. Молимося до Тебе, щоб
Ти дав нам за багатством слави Своєї силою зміцнитися через Духа Твого в
чоловікові внутрішнім. Христос через віру перебуває у наших серцях. Ми в
Твоїй любові вкорінимося й візьмемо основу, щоб змогли зрозуміти зо
всіма святими, що яка ширина й довжина, і глибина й висота Твоєї доброти
і пізнали Христову любов, яка перевищує знання, щоб були ми наповнені
всякою повнотóю Божою. (Еф. 3,14-19.)
Ми служимо Господéві, Богові своєму, і Він поблагослóвить наш хліб та
воду нашу, і з-посеред нас усуне хворóбу. У нашому Краї не буде такої,
що скидає плодá, ані неплідної. Число наших днів Ти доповниш.
(2Мс. 23,25-26.)

Не будемо ми працювати надáрмо і не будемо родúти на страх, ми-бо
насíння, благослóвлене Господом, і нащáдки наші з нами. (Іс. 65,23.)
Ми хвалимо Тебе, Господи, бо Ти Той, Хто неплідну в домі садóвить за
радісну матір дітей! (Пс. 113,9.)
Дякуємо Тобі, Господи, бо Ти Той, Хто будує нашу сім‘ю. Мов діти Твої і
спадкоємсі і співспадкоємці Христові, приймемо Твій дар: спадщину
Господню, дітей; плід утроби. (Пс. 127,3.)
Дякуємо Тобі, Отче в Ім‘я Ісуса Христа, бо знаємо, що чогó тільки
попрóсимо, одержимо від Тебе, бо виконуємо Твої заповіді та чинимо
любе для Тебе. На основі Твоєї заповіді ми віруємо в Ім‘я Сина Твого –
Ісуса Христа, і ми любимо один óдного з тією любов‘ю, з якою Ти нас
любиш. (1Ів. 3,22-23.)
Дякуємо Тобі, Господи, що ми такі, як та виноградина плідна в нашому
домі; наші діти, немов саджанці ті олúвкові навколо нашого стола.
(Пс. 128,3.)

Амінь!
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Захист від нещасних випадків, аварій
Я живу під покровом Всевишнього, в тіні Всемогутнього мешкаю.
Я кажу до Господа: „Охорóно моя та твердúне моя, Боже мій”, – я
надíюсь на Нього! Бо Він мене вирве з тенет птахолóва, з моровúці
згубнóї. Він перóм Своїм вкриє мене і під крúльми Його я заховаюся!
Щит та лук – Його правда, вірність. Я не боюся стрáху нічнóго, ані
стріли, що вдень пролітає. Впаде тисяча з боку від мене, і десять тисяч
правóруч від мене, до мене ж не дійде! Тільки своїми очима подúвлюся, –
і заплату безбожним побачу.
Господа, охорону мою, Всевишнього я учинив за своє пристанóвище. Мене
зло не спіткáє і до намету мого вдар не наблúзиться, бо Своїм Áнголам
Він наказав про мене, щоб мене пильнували на всіх дорогах моїх, – на
руках вони носять мене, щоб не вдарив об камінь своєї ноги! На лева й
вужа я настулю, левчукá й крокодила я буду топтáти!
Так говорить до мене Господь: “Що бажав він Мене, то його збережу,
зроблю його сильним, – бо знає Ім‘я Моє він; як він Мене кликатиме, то
йому відповім, Я з ним буду в недолі, врятую його та прославлю його, і
довгістю днів Я насичу його, і він бачити буде спасíння Моє! (Пс. 91.)
Ангол Господній табором стає навколо мене, і визвóляє мене на всіх
дорогах. (Пс. 34,8.)
Ні кражі, ні втечі, ні крику не буде на наших вулúцях, бо Господь, мій Бог
зміцняє зáсуви брам моїх, синів моїх благословляє в мені. (Пс. 144,14. 147,13.)
Господь стане табóром біля мого дому проти вíйська, проти того, хто
перехóдить і хто вертáється; і вже не перéйде гнобитель повз мене, бо
Господь це бачить Своїми очúма. (Зах. 9,8.)
Як птахи летючі пташáт, так мене Господь Саваот охорóнить, охорóнить
літáючи, та збережé, пощадúть та врятує! (Іс. 31,5.)
У моїм крáї не буде вже чуте насúлля, руїни й спустóшення в мéжах моїх, і
кличу мурам своїм спасіння і брамам своїм похвалу! (Іс. 60,18.)
Дякую Тобі, Господи, що Своїм Анголам Ти наказав про мене, щоб мене
пильнували на всіх дорогах моїх, – на руках вони носять мене, щоб не
вдарив об камінь своєї ногú. (Пс. 91,11. 12.)
Є написано: Господь пильнує всі кості мої, із них жóдна не зламається, бо
я член Тіла Його, від тіла Його й від костéй Його. (Пс. 34,21. Еф. 5,30.)
Ви áнголи, вéлетні сильні, служебні духи, у Ім‘я Ісуса Христа я вас
посилаю з моїми устами визнане Боже Слово виконувати і сповнити.
(Єв. 1,14. Пс. 103,20.) Амінь.
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Визнання Божого Слова
за Божу мудрість та за Боже відкриття!
Закрите те, що є Господа, Бога мого, а відкрите те, що є моє та моїх синів
аж навіки, щоб викóнувати всі словá цього Закону. (5Мс. 29,28.)
Нехай буде благословéнне Боже Ім’я відвіку аж до віку, бо його мудрість
та сила. Він дає мудрість мудрим і пізнáння розумним. Він відкриває
глибоке та сховане, знає те, що в тéмряві, а світло спочиває з Ним. Тобі,
Боже мій, я дякую та слáвлю Тебе, що Ти дав мені мудрість та силу, і
відкрúв мені, що я від Тебе просив. (Дан. 2,20-23.)
Питайте Мене про майбутнє, а долю синів Моїх і чин Моїх рук
позостáвте Мені! (Іс. 45,11.)
Поклúкуй до Мене – і тобі відповíм, і тобі розповім про велике та
незрозуміле, чого ти не знаєш. (Єр. 33,3.)
Я – Господь, – говорю справедливість, звіщаю правдиве! Я віддáвна
звіщáв про минуле, – із уст Моїх вийшло воно й розповів Я про нього,
раптóвно зробив, – і прийшло. (Іс. 45,19. 48,3.)
Тепер розповів Я тобі новинú й таємнúці, яких ти не знав. Тепéр вони
ствóрені, а не віддáвна, а пéред цим днем ти не чув був про них. (Іс. 48,6. 7.)
Ось, зроблю Я нове; тепер вúросте, чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю
Я дорогу в степу, а в пустині – річкú. Воду Я дам на степу, а в пустині
річкú, щоб напувáти нарóд Мій, вибрáнця Могó. (Іс. 43,19. 20.)
Я – Господь, Бог твій, що навчає тебе про корúсне, що провадить тебе
по дорозі, якою ти маєш ходити. (Іс. 48,17.)
Ти даєш чудову пораду і велику премудрість. Зробúш мене мудрим, і
будеш навчати мене у дорозі якою я буду ходúти, Твоє око вважає на мене!
(Іс. 28,29. Пс. 32,8.)

Дороги премудрости вчить Господь мене, стежкáми прямúми провáджує
мене. Коли пíду, то крок мій не буде тіснúй; а коли побіжу, то не
спіткнуся! (Пр. 4,11.12.)
Бо Господь дає мудрість, з Його уст – знання й розум! (Пр. 2,6.)
І спочине на мені Дух Господній, – дух мудрости й розуму, дух поради й
лицáрства, дух пізнáння та стрáху Господнього. (Іс. 11,2.)
Я з Нього в Христі Ісусі, що став мені мудрістю від Бога, – праведністю
ж, і освяченням, і відкупленням. За це Божа мудрість моя. (1Кор. 1,30.)
Просвітилися очі мого серця (розуму). (Еф. 1,18.)
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Я маю помáзaння від Святого, і знаю все. І те помáзання, яке прийняв я від
Нього, – воно в мені залишáється. А що те помáзання само мене навчає
про все, – воно-бо правдиве й нехибне, – то як мене навчило воно, у тім
пробуваю. (1Ів. 2,20. 27.)
Слово Христове пробуває в мені рясно, у всякій премудрості. (Кол. 3,16.)
Дорогий Отче, прошу від Тебе Духа премудрости та відкриття для
пізнáння Твого. (Еф. 1,17.)
Господь виявляє Сина Свого в мені Святим Духом, через Його слово.
(Гал. 1,16.)

Я маю в Ньому відкуплення кров’ю Його (кров’ю Ісуса), прóщення провин,
через багатство благодáті Його, яку Він намнóжив у мені в усякій
премудрості й розвáжності. (Еф. 1,7. 8. 2,4.)
Так я досягну всяке багатство повного розуміння, пізнáння таємниці
Бога, Христа, в Якому всі скарби премудрости й пізнáння заховані.
(Кол. 2,2. 3.)

Подяку даю Тобі, Отче, що дороги життя об’явив мені, Ти мене
перепóвниш утіхою перед обличчям Своїм! (Дії 2,28.)
Бог є зі мною: визволить мене від усіх моїх утисків, і дає мені благодать та
мудрість перед людьми. (Дії 7,9. 10.)
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Молитва за мудрість – на основі Приповістей
Господи, я до мудрости кличу, і до розуму кличу своїм голосом. Я шукаю
його, немов срíбла, і пошукую його, як тих схóваних скáрбів. За це
зрозумію страх Господній і знáйду я Богопізнáння. Бо Господь дає
мудрість, з Його уст – знання й розум! Він спасíння ховає для щирих
(праведних), мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб
справедливих стежóк стерегти, і бережé Він дорогу Своїх богобíйних! Я
збагну (зрозумію) справедливість та право, і простоту, всіляку дорóгу добра,
бо мудрість увíйде до серця могó, і буде приємне знання для моєї душі.
Розвáжність мене пильнує, розум мене стереже, щоб мене врятувати від
злої дороги, від людини, що каже лукаве. (Пр. 2,3-12.)
Господи, я не забуду Твоєї науки, і Твоїх заповідей збережу в своєму
розумі, бо примнóжать для мене вони довготу моїх днів, і років життя та
спокóю. Милість та правда не залишать мене, бо прив’яжу їх до моєї шиї,
напишу їх на таблиці серця мого. Так знáйду я ласку та добру премудрість
в очах Бога й людини. (Пр. 3,1-4.)
Я блаженний, бо мудрість знайшов, і розум одержав від Господа. Всіляке
жадáння Твоє не зрівняється з надбанням срібла, і з прибутком щирого
золота. Довгість днів – у правиці Твоїй, багатство та слава – в лівиці Твоїй.
Дороги твої – то дороги приємности, і всі стежки Твої – мир. (Пр. 3,13-17.)
Божа мудрість не відхóдить від очей моїх, стережу праведну мудрість
(добрий розум) і розважність. Безпечно ходжу своєю дорогою, і нога моя не
спотикнéться. Коли ляжу, не боюся, а ляжу, то буде приємний мій сон. Не
боюся від нáглого стрáху, ні бурі безбожних, як прийде; бо моєю надією є
Господь, і Він пильнує нóгу мою, щоб вона не зловилась у пастку!
Господня таємниця є з праведними, і мешкання праведних Він
благóсловить. Господь покíрливим милість дає, а мудрі славу вспадкóвують. (Пр. 3,21. 23-26. 32-35.)
Здобуду мудрість, здобуду собі розум; не забуду, і не відхилюся від слів
Твоїх уст. (Пр. 4,5.)
Господь дасть голові моїй гарний вінок, пишну корону мені подарує!
(Пр. 4,9.)

Дороги премудрости вчу Я тебе – каже Господь – стежкáми прямими
провáджу тебе. Коли пíдеш, то крок твій не буде тісний, а коли побіжиш –
не спіткнéшся. Дорога моя – путь праведних – ніби те світло яснé, що
світить все більше та більш аж до пóвного дня. (Пр. 4,11. 12. 18.)
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Господи, на мудрість Твою уважáю, нахиляю своє вухо до Твого розуму,
розважність стережу, а пізнáння мої уста стережуть! (Пр. 5,1. 2.)
Мудрість кличе до мене, і подає свого голосу розум до мене. (Пр. 8,1.)
Господь кличе до мене, і Господній голос до моїх синів. Зрозумію
мудрість і зрозумію розум, бо шляхéтне каже Господь, і відкриття Його
губ – то простóта (правда). Бо правду говорять устá Його, всі словá Його уст
справедливі. (Пр. 8,4-8)
Візьміть картáння моє, а не срíбло (гроші), і знання, добірнíше від щирого
золота: ліпша-бо мудрість за пéрли. В Мене рада і дійсність, Я розум, і
сила у Мене. . (Пр. 8,10. 11. 14.)
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Молитва, щоб водитися Духом Божим
Почую голос Доброго Пастиря. Почую голос Господа мого, за чужим
голосом я не пíду. (Ів. 10,27. 5.)
Є написано: Всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Мене Дух
Божий провáдить, я син Всемогутнього Бога. (Рим. 8,14.)
Дух Правди мене попровáдить до цíлої правди. Бо не каже Сам від Себе,
а що тільки почує, – казатиме, і що має настати, – звістить мені. (Ів. 16,13.)
Я Господа Бога дитина, народжений від Духа Божого. Дух Отця мого
проживає в мені, освітúть через духа мого, навчить про все і
попровáдить до цілої правди. (Ів. 16,13.)
Визнаю, що в кожній обстановині і в кожній хвилині досконале знання
маю, бо Дух Божий провáдить мене. (Рим. 8,14.) За це я повний дóбрости,
напóвнений всяким знанням. (Рим. 15,14.)
Я за духом хóджу, думаю про духовне. Думка духовна живе в мені, що
життя та мир. Дух Божий живе в мені, направляє, і провáдить мене.
(Рим. 8,4-6. 9.)

Я напóвнений всякою мудрістю й розумом духовним для пізнання волі
Божої. (Кол. 1,9.)
Надíюся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладаюся.
(Пр. 3,5.)

Хто мене милує, мене попровáдить, і до вóдних джерéл поведе мене.
(Іс. 49,10.)

Господь мій Пáстир, тому в недостáтку не буду. На пасовиськах зелених
осéлить мeнé, і на тихую воду мене запровáдить. Він душу мою звеселяє,
провáдить менé ради Ймення Свого по стежкáх справедливости
(праведности) . (Пc. 23,1-3.)
Я пізнаю Його на всіх дорóгах своїх, і Він випростує мої стежки. Господь
провадить мене з милости Своєї, зміцнить мене, і поможе мені, правúцею
правди Своєї Він мене підтримує. (Пр.3,6. Іс.41,10.)
Проста (рівна) дорога для праведного, путь праведного Ти вирíвнюєш.
(Іс. 26,7.)

Провáдить мене Господь прямóю дорогою біля потоків води, – не
спіткнуся на ній. (Єр. 31,9.)
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Мій Господи, постав мені дороговкáзи, стовпи мені порозставляй,
зверну своє серце на дорогу, якою маю іти. (Єр. 31,21.)

я

Боже Слово не відійде від моїх уст. Про Боже Слово роздумую вдень та
вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ньому. За це я
блаженний на дорогах своїх, щасливий в житті. (Єг. 1,8.)
Мій дух – світильник Господній. (Пр. 20,27.)
У Тебе джерéло життя, в Твоїм світлі побачу світло! (Пс. 36,10.)
Божа слава освітить мене, а світильник для мене – Áгнець. (Об. 21,23.)
Святий Дух через внутрішню впевненість провáдить мене. Направлення
показує духові моєму, освітить розум мій. Для моєї ноги Твоє слово –
світúльник, то світло для стéжки моєї. За це я ходжу в світлі Божого Слова.
(Пс. 119,105.)

Я наповнився Святою Трійцею в Христі Ісусі: я маю повноту в Отцеві, в
Синові, в Дусі Божому (Святому Духові). Ісус мій Господь на віки вічні.
(Кол. 2,10.) Амінь.
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Ходити в досконалій Божій волі
Господь Бог дав мені мову впрáвну, щоб уміти зміцнúти словом
змученого, Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов
учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не
відступúв. І Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я. (Іс. 50,4. 5. 7.)
Ти розкрив мені уші, тоді я сказав: Ось я прийшов, із звóєм книжки, про
мене написаної, щоб волю Твою чинúти. Милість та правда Твоя зáвжди
мене стережуть. (Пс. 40,7. 8. 12.)
Ось, іду, – в звої книжки про мене написано, щоб волю чинúти Твою,
Боже. (Євр. 10,7. 9.)
Я напóвнений всякою мудрістю й розумом духовним для пізнання волі
Божої. (Кол. 1,9.)
Отче, вірую в серці і вимовляю устами, що сьогодні сповнилася Божа
воля у моєму житті. Я поводжуся належно до Господа в усякому
догóдженні, в усякому доброму ділі приношу плід і зростаю в пізнáнні
Бога. (Кол. 1,10.)
Я розум Господній пізнав, який мене навчає. Я маю розум Христа.
(1Кор. 2,16.)

Я не ходжу не розсудливо, а зрозумію, яка Божа воля. (Кол. 4,12.)
Господи, веди серце моє, щоб виконувало Твою волю. (2Мс. 35,21.)
Як раб Христовий, чиню від душі волю Божу. (Еф. 6,6.)
Я міцнію і росту духом своїм (в чоловікові внутрішнім) через Духа Святого, і
досконало вистою з повною впевненістю у всякій Божій волі.
(Еф. 3,16. Кол. 4,12.)

Отче, воля Твоя така, щоб я розвивався в пізнанні Твоєму, щоб чим
чистіше і зрозуміло бачив покликання Твоє і волю Твою в моєму житті. Я
пізнáю Божу волю, і побачу Праведника, і почую голос із уст Його.
(Дії 22,14.)

Господи, дякую, що викликуєш у мені і хотíння, і чин за доброю волею
Своєю. (Філ. 2,13.)
За це я живу в мешканні спокійнім, і в безпечних місцях, і в спокійних
місцях відпочинку. (Іс. 32,18.)
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А те є вічне життя, що пізнаю Тебе
(Молитви Головного Пастиря Ісуса –
Євангелія від Івана за 17-м розділом)

Те є вічне життя, що пізнаю Тебе, єдиного Бога правдивого, та Ісуса
Христа, що послав Ти Його. (Ів. 17,3.)
Я прийму Твої слова й зрозумію правдиво, що Ісус Христос вийшов від
Тебе, і я вірую, що Ти послав Ісуса на цей світ. (Ів. 17,8.)
Ісус у мені, Ти Отче в Ісусі, щоб я був досконалий в одно з Тобою Отче, і
щоб пізнав, що мене полюбив Ти, як Ісуса полюбив. (Ів. 17,23.)
Отче Праведний! Хоча не пізнає Тебе світ, та пізнаю Тебе я, і пізнаю, що
Ти послав Ісуса на цей світ. (Ів. 17,25.)
Небесний Отче! Пізнай мною Ім’я Твоє, щоб любов, що Ти нею Ісуса
полюбив, була в мені, а Ісус в мені. (Ів. 17,26.)
Амінь.
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Молитва за духовне відкриття і зрозуміння
(Молитва за посланням св. Апостола Павла до Ефесян)

Молюся, щоб Бог Господа мого Ісуса Христа, Отець слави, дав мені Духа
премудрости та відкриття для пізнáння Його, просвітив очі мого серця
(розуму), щоб я зрозумів, до якої надії Він мене закликає, і який багатий
Його славний спáдок у святих, і яка безмірна вéлич Його сили в мені, що
вірую за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі,
воскресивши із мертвих Його, і посадивши на небі правóруч Себе, вище
від усякого уряду, і влáди, і сили, і панувáння, і всякого ймéння, що
нáзване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все впокорив Він під
ноги Йому, і Його дав найвище за все – за голову Церкви, а вона – Його
тіло, пóвня Того, що все всім наповняє. (Еф. 1,17-23.)
Для того схиляю коліна свої перед, Отцем, що від Нього має ймéння кожен
рід на небі й на землі, щоб Він дав мені за багатством слави Своєї силою
зміцнúтися через Духа Його в чоловікові внутрішнім; щоб Христос
через віру замéшкав у моєму серці, щоб я, закорíнений й оснований у
любові, зміг зрозуміти зо всімá святими, щó то ширинá й довжинá, і
глибинá й вишинá (доброти Господньої), і пізнати Христову любов, яка
перевищує знання, щоб був я напóвнений усякою повнотóю Божою.
(Еф. 3,14-19.)

А Тому, Хто може зробити значно більш над усе, чого прошу або думаю,
силою, що діє в мені, Тому слава в Церкві та в Христі Ісусі на всі
покоління на вічні віки. (Еф. 3,20. 21.)
Амінь.
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Щоб мені була дана благодать та мир
(Молитва за посланням св.Апостола Павла до Филип’ян)

Благодáть мені і мир від Бога, Отця мого, і Господа Ісуса Христá! Дякую
Богові своєму зáвжди в усякій молитві своїй, чиню я молитву з рáдощами,
– за участь мою в Євáнгелії від першого дня аж дотепéр. Я певний того,
що той, хто в мені розпочав добре дíло, виконає його аж до дня Христа
Ісуса. (Філ. 1,2-6.)
Молюсь я про те, щоб моя любов примножáлась ще більше та більше в
пізнáнні й усякім дослíдженні, щоб я досліджував те, що краще, щоб
чистий та цілий був Христового дня, напóвнений плодів праведности
через Ісуса Христа, на славу та на хвалу Божу. (Філ. 1,9-11.)
Не роблю нічого пíдступом або з чванливости, але в покорі маю другого за
більшого від себе. Не шукаю свою вигоду, але й вигоду інших. У мене є ті
самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подóбі, не вважав за
захвáт бути Богові рівним, але Він умáлив Самого Себе, прийнявши
вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши як
людина, Він упокóрив Себе, бувши слухняний аж до смерти, і то
смерти хресної. Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім’я, що вище
над кожне ім’я, щоб перед Ісусовим Ім’ям вклонялося кожне коліно
небесних, і зéмних, і підзéмних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос –
то Госпóдь, на славу Бога Отця. (Філ. 2,3-11.)
Я зáвжди слухняний, бо то Бог викликає в мені і хотíння, і чин за доброю
волею Своєю. (Філ. 2,12. 13.)
Роблю усе без нарікáння та сумніву, я бездоганний та щирий, „невинна
дитина Божа серед лукавого та розпусного роду”, що в ньому я сяю, як
світлa в світі. (Філ. 2,14. 15.)
Дякую Тобі, Отче, що знаходжуся в Ньому (в Ісусі) не з власною
праведністю, яка від Закóну, але з тією, що з віри в Христа,
праведністю від Бога за вірою. (Філ. 3,9.)
Завжди радію в Господі. Ні про що не турбуюся, а в усьóму виявляю Богові
мої бажáння молитвою й прохáнням з подякою. І мир Божий, що вищий
від усякого розуму, збереже серце моє та мої думки у Христі Ісусі. Лише
про це думаю, щó тільки правдиве, щó тільки чесне, щó тільки праведне,
щó тільки чисте, щó тільки любе, щó тільки гíдне хвали, коли яка чеснóта,
коли яка похвалá, так Бог миру є зі мною. (Філ. 4,4. 6-9.)
Я все можу в Ісусі Христі, Хто мене підкріпляє. (Філ. 4,13.). Мій Бог
виповнить мою всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі
Ісусі. А Богові й моєму Отцеві cлава навіки-віків. (Філ. 4,19. 20.) Амінь.
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Молитва за Богопізнання – за Божу повноту
(Молитва за посланням cв. Апостола Пала до Колосян)

Не перестаю молитись та просити, щоб для пізнáння волі Його був я
напóвнений всякою мудрістю й розумом духовним, щоб я повóдився
налéжно щодо Господа в усякому догóдженні, в усякому доброму дíлі
принóсячи плід і зростаючи в пізнáнні Бога. Усякою силою я зміцнений
за могучістю слави Його для всякої витривáлости й довготерпíння з
радістю. (Кол. 1,9-11.)
Дякую Отцеві, що вчинив мене достойним участи в спáдщині святих у
світлі; що визволив мене із влáди тéмряви й переставив мене до Царства
Свого улюбленого Сина; в Якім маю відкуплення кров’ю Його,
прóщення гріхів. (Кол. 1,12-14.)
Він є образ невидимого Бога, рóджений перш усякого твóрива; бо то
Ним ствóрено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли,
чи то госпóдства, чи то влади, чи то начальства; усе через Нього й для
Нього створено! А Він є перший від усього, і все Ним стоїть. І Він –
Голова тіла, Церкви. Він початок, перворóджений з мертвих, щоб у
всьому Він мав пéршенство. Бо вгодно булó Отцеві, щоб у Нім
перебувалá вся повнотá, і щоб Ним поєднати з Собою все, примиривши
кров’ю хреста Його, через Нього, чи то зéмне, чи то небесне. (Кол. 1,15-20.)
Хай потішиться моє серце, у любові поєднаний, для всякого багатства
повного розуміння, для пізнáння таємниці Бога, Христа, в Якому всі
скарби премудрости й пізнáння заховані. (Кол. 2,2. 3.)
Вкорінюся і далі будуюся на Ньому, зміцнюся у вірі, збагачуюся у ній з
подякою. В Ньому тілесно живе вся повнотá Божествá, і я маю в Ньому
повноту, а Він – Голова всякої влади й начальства. (Кол. 2,7. 9. 10.)
Я воскрес з Христом, за це шукаю того, що вгорі, де сидить Христос по
Божій правиці. Думаю про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж я
вмер, а життя моє сховане в Бозі з Христом. Коли з’явиться Христос, моє
життя, тоді з’явлюся з Ним у славі і я. (Кол. 3,1-4.)
Зодягнуся в нову людину, що відновлюється для пізнáння за образом
Створителя її. (Кол. 3,10.) Зодягнуся, як Божий вибранець, святий та
улюблений, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність,
довготерпіння; пробачу кожному, як і Христос мені пробачив. А над
усім тим – зодягнуся в любов, що вона – союз досконалости! Мир
Божий панує в моєму серці, і я вдячний. Слово Христове пробуває в мені
рясно, у всякій премудрості. І все, що тільки роблю словом чи ділом, усе
роблю в Ім’я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві.
(Кол. 3,12-17.)
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І все, що тільки чиню, роблю від душі, немов Господéві, а не людям. Знаю,
що від Господа прийму в нагороду спáдщину, бо служу я Господéві
Христові. (Кол. 3,23. 24.) Амінь.
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В Божій силі ходити
Ти є окрáса моєї сили; а Твоєю доброю вóлею ріг мій піднóситься. Дякую
Тобі, Господи, що Ти мене знайшов, намастив Своєю святою оливою,
постійно зі мною Твоя сильна рука, а рамéно Твоє зміцнює мене. Зі мною
Твоя вірність та милість Твоя, і Ймéнням Твоїм мій ріг піднесéться.
(Пс. 89,18. 21. 22. 25.)

Господь сила нарóду Свогó, і зáхист спасíння Свогo помáзанця.
Господь моя сила, Господь – то твердиня мого життя. (Пс. 28,7. 8. 27,1.)
Господь, Хто мене силою підперізує, і дорогу мою чинить непорочною.
Пошукую Господа й силу Його, лице Його зáвжди шукаю. (Пс. 18,33. 105,4.)
Я блаженна людина, бо в Тобі маю силу свою, у моєму серці дороги до
Тебе. Я ходжу від сили до сили, і показуюся перед Богом у Сіоні.
(Пс. 84,6. 8.)

Бог відвíчний – Господь, що кінці землі Він створив. Якщо я змучений, Він
силу дає мені; якщо я безсильний, Він примнóжить мою силу. Я надíю
складáю на Господа, віднóвиться моя сила, крила піднімаю, немов той
орел, біжу – і не втóмлююся, ходжу – і не змучуюся. (Іс.40,28. 29. 31.)
Поводжуся налéжно щодо Господа в усякому догóдженні. У всякому
доброму дíлі приношу плід, і зростаю в пізнáнні Бога. Зміцнений усякою
силою за могучістю слави Його для всякої витривáлости й довготерпíння з
радістю. (Кол.1,10. 11.)
Хто в Христі, той створíння новé, – стародавнє минуло, ото сталось новé! Я
у Христі Ісусі нове створíння. Я народився з гори, все мóжу в Ісусі
Христі, Хто мене підкріпляє. (2Кор. 5,17. Фил. 4,13.) Бог на моїй стороні
стоїть. Бог в мені пробуває та ходить зі мною, то хто проти мене?
(2Кор. 6,16. Рим. 8,31.)

Я народжений від Бога, і перемагаю світ. І оце перемога, що світ
перемогла, – моя віра. Я від Бога, і я переміг їх (диявола), – більший - бо
Той, Хто в мені (Ісус Христос), аніж той, хто в світі (диявол). (1Ів. 4,4. 5,4. 5.)
Я знаходжуся в Нім не з власною праведністю, яка від Закóну, але з тією,
що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його й
силу Його воскрéсення. (Фил. 3,9. 10.)
Усе, що потрібне для життя та побожности, подалá мені Його Божа сила.
Дарóвані мені цінні та великі обíтниці, щоб ними я став учáсником Божої
Істóти. (2Петр. 1,3. 4.)
Ісус дав мені в Його Йменні владу. Через це, що тільки зв’яжу на землі,
зв’язане буде на небі, і що тільки розв’яжу на землі, розв’язане буде на
небі. (Мат. 18,18.)
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Я міцний у Господі і в Його могутньої силі. Зодягнуся в повну Божу
зброю, щоб міг я стати проти хитрощів диявольських. Іменем Ісуса Христа
владу маю над усякою силою темряви. Візьму повну Божу збрóю, щоб міг
я дати óпір дня злого, і все виконавши, витримати. Отже, стою,
підперезавши стéгна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і
взувши ноги в готовість Євáнгелії миру. А найбільш над усе візьму щитá
віри, яким зможу погасити всі огнéнні стрíли лукавого. Візьму й шолóма
спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою й
благанням кожного чáсу молюся Духом Святим за всіх святих.
(Еф. 6,10-18.)

Амінь.
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Моя сила примножиться – моя юність відновиться
Прийдіть до Мене, усі струджені та обтяжені, і Я вас заспокóю –
говорить Господь. Візьміть на себе ярмó Моє, і навчіться від Мене, бо Я
тихий і серцем покíрливий: і знáйдете спóкій душам своїм. Бо ж ярмо
Моє любе, а тягáр Мій легкий. (Мат. 11,28-30.)
Господи, я ярмо Твоє візьму на себе, яке любе, і ношу тягар Твій, який
легкий – так знайду спокій своїй душі і не втомлюся. Дорогий Ісусе, до
Тебе іду, і в Тобі в новій силі пробуджуюся. (Мат. 11,28. 30.)
Господь змученому дає силу, а безсилому – міць. Господи, я надíю
складáю на Тебе, якщо я змучений, Ти силу даєш мені; якщо я
безсильний, Ти примнóжиш мою силу. Моя сила віднóвиться, крила
піднімаю, немов той орел, біжу і не втомлююся, ходжу і не змучуюся.
(Іс. 40,29-31.)

Господи, Ти є мій Бог, зміцниш мене, і мені поможеш, і правицею правди
Своєї мене Ти підтримаєш. (Іс. 41,10.)
Я такий, як був я в розквіті рокíв, Божа милість є над намéтом моїм.
Немов той пісок, помнóжаться мої дні, для води є відкритий мій корінь, а
роса зостається на вітці моїй. Моя слава є при мені все новá, і в руці моїй
лук мій віднóвлює силу. (Йова 29,4. 18-20.)
Міцним зостається лук мій, і стали пружнí раменá моїх рук, – від рук
Сильного Якового, звідти Пастир, Твердиня синів Ізраїлевих. (1Мс. 49,24.)
Моє тіло кипить молодечою силою, і вертається до часу моєї молодості.
Іще в сивині я буду цвісти, буду плід приносити, буду помазаний, буду
ситий та свіжий на славу Бога мого. (Йов. 33,25. Пс. 92,15.)
Господи, дякую Тобі, що в ласці Своїй Ти мене поставив на горí моїх сил.
З Тобою поб’ю я ворожого відділа, і з Богом своїм проберусь через мур.
(Пс. 30,8. 18,30.)

А якщо на числéнних дорóгах своїх й змучуся, відчуваю я оживлення
сили своєї, і не буду хворий, бо так говорить Господь: Я бачив дорóги
його, і вздорóвлю його. (Іс. 57,10. 18.)
Моє тіло є в здоров’ї, і мої кості відновляться, бо боюся Господа та
ухилився від злого. (Пр. 3,7. 8.)
Господь відновить і вчинить мене за славу Свою на землі. (Іс. 62,7.)
Не покінчиться Його милосердя, милість та милосердя Його новé кожного
рáнку наді мною, велика – бо вірність Його. (Плач Єр. 3,22. 23.)
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Серце чисте створи мені, Боже, і тривáлого духа в моєму нутрí віднови.
Дощ добродійний спускаєш Ти крáплями, Боже, на спáдок Свій, й
перемученого відновиш. (Пс. 51,12. 68,10.)
Як пошлеш Ти Духа Свого, я відновлююся, і Ти відновлюєш обличчя
землі. (Пс. 104,30.)
Господи, Ти бажáння моє наповнюєш добром, віднóвиться, мов той орел,
моя юність. (Пс. 103,5.)
Господь мене спас з Своєї милости через купіль відрóдження й
обнóвлення Духом Святим. (Тита 3,5.)
День у день відновляється внутрішній мій чоловік через cилу Духа
Святого. Зодягнуся в нову людину, що відновлюється для пізнáння за
образом Створителя її. (2Кор. 4,16. Кол. 3,10.)
Росту та зміцніююся духом, набираючись мудрости, і благодать Божа на
мені пробуває. (Лук. 2,40.)
Бо не дав мені Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму.
(2Тим. 1,7.)

Силою зміцніююся через Духа Його в чоловікові внутрішнім. (Еф. 3,16.)
Я зміцніююся Господом та могутністю сили Його.
Тім (врІсусі Христі), Хто мене підкріпляє. (Фил. 4,13.)

(Еф. 6,10)

Я все можу в

Я зміцнений усякою силою за могучістю слави Його. (Кол. 1,11.)
А Той, Хто мене в Христа утверджує, і Хто мене намастив, – то Бог.
(2Кор. 1,21.)

Вірний Господь, що зміцнить мене і збереже від лукавого. Визволюся від
злих та лукавих людей. (2Сол. 3,3. 2.)
Подяку даю Тобі, Отче іменем Ісуса, що скуштував я сили майбутнього
віку. (Єв. 6,5.)
Спасíння, і сила, і царство мого Бога, і влáда Христа Його діє в мені на
вічні віки. (Об. 12,10.)
Бог, мій Отче може зробити значно більш над усе, чого прошу або думаю,
силою, що діє в мені. (Еф. 3,20. 21.)
Амінь.
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Молитва за фінансове благословення
Отче, Іменем Твого Сина, Ісуса Христа визнаю Слово Твоє цього дня. Я
вимовляю своїми устами і вірую в серці своєму, що Cлово Твоє порожнім
до Тебе не вертáється, але зробить, що Ти пожадáв, і буде мати
повóдження в тóму, на що Ти його посилав. (Іс. 55,11.)
За це я вірую, що мою всяку потребу Ти виповниш за Своїм багатством
у Славі, у Христі Ісусі, за Словом Фил. 4,19. Іменем Ісуса Христа. Вірую,
що оскільки я давав у потрібний час – і дадуть мені; мірою доброю,
натóптаною, струснутою й перепóвненою мені у подолок дадуть люди
в мої обійми. Бо такою мірою міряють мені, якою я міряв. (Лк. 6,38.)
Отче, визнання даю за Словом Твоїм Мр. 10,29. 30. , що одержу в сто раз
більше тепер, цього часу, а в віці – наступному вічне життя.
Отче, Ти визволив мене із влади темряви й переставив мене до Царства
Свого улюбленого Сина. (Кол. 1,13.)
Отче, вірую, що я місце зайняв у Тебе, мов син Твій, Ти є мій Отче, а я
Твоїм сином став. (2Кор. 6,18.) За це, як Своїм улюбленим сином, Ти
піклуєшся мною, Духом Своїм здатним робиш мене для того, щоб у Твоїй
любові, мудрости і благословенні ходив.
Небесний Отче, у Ім’я Ісуса посилаю служебних духів, Твоїх Ангелів,
„яких Ти на службу послав для мене”, щоб принесли для мене потрібні
фінанси. (Єв. 1,14.) Отче, визнаю, що Ти для мене охорона, та сила, допомога
в недолях. Твоя сила і могутність намного більша, як наскільки мені
потрібно. (Пс. 46,2.)
Отче, через Твою всемогутню милість і через Твоє багатство
благословляєш мене в усьому, в усякій земній потребі. А що мені потрібно,
даєш мені аж надміру при всіх обставинах, так я не маю недостатку
нівчому. Дякую Тобі, Отче, Іменем Ісуса Христа.
Бог має силу всякою благодаттю мене збагатити, щоб я, мавши завжди в
усьому всілякий достаток, збагачувався всяким добрим учинком.
(2Кор. 9,8.)

Амінь.
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Молитва за можливість роботи
Отче, Іменем Ісуса вірую, визнаю слово Твоє і пригадую Тобі його, бо
знаю, що пильнуєш Свого слова, щоб спрáвдилось воно. (Іс. 43,26. Єр. 1,12.)
Твоє Слово, що вихóдить із уст Твоїх, порожнім до Тебе воно не
вертáється, але зробить, що Ти пожадáв, і буде мати повóдження в
тóму, на що Ти його посилав. (Іс. 55,11.)
Буду міцним постáвлений правдою, я не думаю про жебрацтво, бо нема
мені чого боятися, і про страх, бо до мене не зблизиться він. Ти родючою і
плодотворною вчиниш всяку роботу моїх рук, насіння даєш сівачеві і
хліб їдунові. (Іс. 54,14. 55,10.)
Отче, Ти є Отець милосердя й Бог потіхи всілякої. Ти в усякій скорботі
мене потішаєш. (2Кор. 1,3. 4.)
Ти є джерело достатку, і підбодриння. За це я мужній, вистою у вірі, і
росту в Твоїй силі. (1Кор. 16,13.)
За це я міцний, не слабнуть мої руки, бо є нагорóда для моєї чинности.
(2Хр. 15,7.) Оскільки я виконую, заплата не рахується з милости, але з
обов’язку. (Рим. 4,4.)
І ділом честі щитаю, щоб пильно дбав жити спокійно, займаюся своїми
справами та заробляю своїми руками, як Бог мені наказав. Я перед чужими
пристойно повóджуся, і ні від кóго не залежу. Як Бог наказав, я мовчки
працюю та власний хліб їм. Навчаюся дбати про добрі діла, щоб
безплодний я не був. (1Сол. 4,11. 12. 2Сол. 3,12. Тит 3,14.)
Святий Отче, Ти знаєш діла мої, і переді мною дверей Ти не зачинив, – і
їх зачинити не може ніхто, оскільки Слово Твоє я зберіг і від Ймéння
Твого не відкинувся. (Об. 3,8.)
Ні про що не турбуюся, а в усьóму виявляю Богові мої бажáння молитвою
й прохáнням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму,
збереже серце моє та мої думки у Христі Ісусі. А мій Бог виповнить мою
всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі. (Фил. 4,6. 7. 19.)
І прийдуть на мене всі оці благословéння, і досягнуть мене, бо
слухаюся голосу Господа, Бога мого. Благословéнний я в місті, і
благословéнний я на полі. Благословéнний плід утроби моєї, і плід моєї
землі. Благословéнний я у вході своїм, і благословéнний я в виході своїм.
Господь накаже Своєму благословéнню бути зі мною в усьому, чого
доторкнеться рука моя; і благословлятиме мене в Краю, що Господь, Бог
мій, дає мені. І Господь дасть мені добрий приріст у всякому доброму
ділі. Господь відчинить для мене Свою добру скарбницю, небеса, щоб дати
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дощ для Краю мого в часі його, і щоб поблагословити всякий чин моєї
руки. (5Мс. 28,2-4. 6. 8. 11. 12.)
Господи, Ти життя та смерть, благословéння та прокляття дав переді
мною, і так сказав: Вибери життя, щоб жив ти та насіння твоє! Я життя
вибрав, щоб жив я та насіння моє. (5Мс. 30,19.)
Мій Бог дав мені багатство й маєтки, і владу мені дав споживати із того
та брати свою частку та тішитися своєю працею, бо радість серця
мого Бог любить. (Екл. 5,18. 19.)
Амінь.
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Визнання Божого Слова у випадку фінансових потрібностях
І буду я пам’ятати Господа, Бога свого, бо Він Той, що дає мені силу
набути багатство, щоб виконати Свого заповіта. (5Мс. 8,18.)
Господь накаже Своєму благословенню бути зі мною в усьому, чого
доторкнеться рука моя. Господь дасть мені добрий приріст у всякому
доброму ділі. Господь відчинить для мене Свою добру скарбницю, небесá,
щоб дати дощ для Крáю мого в чáсі його, і щоб поблагословити всякий
чин моєї руки. Вчинить мене Господь головою, і буду тільки вéрхом.
(5 Мс. 28,8. 11-13.)

Господь – то мій Пáстир, тому в недостáтку не буду. (Пс. 23,1.)
Бо я знаю благодáть Господа мого Ісуса Христа, Який бувши багатий,
збіднів ради мене, щоб я збагатився Його убóзтвом. (2Кор. 8,9.) Тому Ісус
прийшов, щоб я мав життя, і подостáтком щоб мав. (Ів. 10,10.)
Христос відкупив мене від прокляття Закóну. Ісус відкупив мене від
бідноти, хвороби та від духовної смерти. (Гал. 3,13.) За мість бідноти
багатство, за мість хвороби здоров’я, за мість смерти вічне життя дав
мені. (2Кор. 8,9. Іс. 53,45. Ів. 10,10. 5,24.)
Все це є правда і сповниться в моєму житті за Божим Словом. Бо це
каже Господь Бог: Яке слово говоритиму, те буде виконане. Не збезчéщу
Cвого заповіту, а щó було з уст Моїх вийшло, того не зміню.
(Ів. 17,17. Єз. 12,28. Пс. 89,35.)

Так говорить Господь: Зі мною багатство та слава, тривáлий маєток та
правда, щоб дати багатство в спáдщину для тих, хто кохає Мене, – і Я
понапóвнюю їхні скарбниці. (Пр. 8,18. 21.)
Госпoдь розкіш моя, – і Він спóвнить мені мого серця бажáння, – то Бог
в моє серце шле радість. (Пс. 37,4. Екл. 5,19.)
Я давав і дадуть й мені, мірою доброю, натóптаною, струснутою й
перепóвненою мені у подóлок дадуть люди в мої обійми. (Лук. 6,38.)
Бо якою я мірою міряю, такою відміряють мені. (Лук. 6,38.) Я сію щедро, за
це щедро й жатиму! А Бог має силу всякою благодáттю мене збагатити,
щоб я, мавши зáвжди в усьому всілякий достаток, збагáчувався всяким
добрим учинком. (2Кор. 9,6. 8.)
А Той, Хто (Бог) насіння дає сіячéві та хліб на поживу, – дає і примнóжить
моє насіння, і Він зростить плоди праведности моєї, щоб усім
збагачувався на всіляку щирість, яка через мене чинить Богові дяку.
(2Кор. 9,10. 11.)

Найперш шукаю Царства Божого й правди Його, а що мені потрібно,
додасться мені в Ім’я Ісуса Христа. (Мат. 6,33.)
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Я в нічому не маю потребу, бо мій Бог виповнить мою всяку потребу за
Своїм багатством у Славі, у Христі Ісусі. (Фил. 4,19.)
Надію кладу на Живого Бога, що щедро дає мені усе на спожиток.
(1Тим. 6,17.)

Я прийняв рясноту благодáті й дар праведности, і через це як король
паную в житті через однóго Ісуса Христа. (Рим. 5,17.)
Всемогутній Бог, Хто Сина Свого не пожалів, але видав Його за мене, – як
же не дав би Він мені із Ним і всього? (Рим. 8,32.)
Так говорить Господь, мій Бог: Побачиш тоді і роз’яснишся ти,
сполохнéться й поширшає серце твоє, бо звéрнеться мóрське багáтство до
тебе, і прийде до тебе багатство нарóдів! (Іс. 60,5.)
Я дам тобі скáрби, що в тéмряві, та багáтства захóвані, щоб пізнав ти,
що Я Господь, Який кличе тебе за ймéнням твоїм. Я – Господь, і нема вже
нікого, нема іншого Бога, крім Мéне. Я тебе підперізую (тобі надаю силу),
хоч ти не знаєш Мене. (Іс. 45,3-5.)
Прáця й торгíвля світа перéйдуть до тебе та будуть твої. Підуть вони за
тобою, і будуть вклонятись тобі. (Іс. 45,14.)
Бог дає мені премудрість, і пізнáння (науку), і радість; а грішникові Він
роботу дає, щоб збирати й громáдити, – щоб пізніше віддати тому, хто
добрий (праведний) перед Божим лицем. (Екл. 2,26.)
Корона премудрих – їхня мудрість. Моя мудрість є від Бога, моє
багатство є від Бога . (Пр. 14,24.)
Відчиню тобі небесних отвóрів, і виллю тобі благословéння аж нáдмір!
(Мал. 3,10.)

І будуть постíйно відкритими брами твої, – ані вдень, ні вночі не
замкнуться вони, щоб принóсити до тебе багáтство нарóдів. (Іс. 60,11.)
Господь присягнув був Своєю правицею й потужним рамéном Своїм:
Направду, не дам збíжжя твого ворогáм твоїм. (Іс. 62,8.) Бо так говорить
Господь Саваот: Ради вас насварю Я все те, що жере, і воно не понищить
вам зéмного плóду, і не заб’є винограду вам на пóлі. І будуть всі люди
вважати вас блажéнними, бо будете ви любим Крáєм. (Мал. 3,11. 12.)
І пошлю дощ на насіння твоє, яким будеш засіювати землю, та хліб
урожаю землі, – і поживний та ситий він буде. І на широкім пасóвиську
пáстися буде твоя чередá. (Іс. 30,23.)
Господи, Ти відвíдуєш землю та пóїш її, Ти збагачуєш щедро її, – пóвний
води потік Божий, Ти збіжжя готуєш її, – бо Ти так приготóвив її. (Пс. 65,10.)
Господь чинить мир у границі моїй, годує мене пшеницею щирою.
(Пс. 147,14.)
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Повні мої комóри, вони видають найрізнíше. (Пс. 144,13.)
Багатство й достаток є у домі моєму, а правда моя пробувáє навіки.
(Пс. 112,3.)

Я – Господь, Бог твій: відчини свої уста – і Я їх напóвню. Руку Свою
поверну Я на противників твоїх, і Я жиром пшениці тебе годую, і медом із
скелі тебе насищаю. (Пс. 81,11. 15. 17.)
Бог дав мені багатство й маєтки, бо радість серця мого Бог любить.
(Екл. 5,18. 19.)

Так говорить Господь: І буду Я тíшитись тобою, щоб чинити тобі добро, і
спровáджу на тебе все добро, яке провіщáв Я про тебе. (Єр. 32,41. 42.)
Я зáвжди дякую моєму Богові через Божу благодáть, що була мені дáна в
Христі Ісусі, бо я всім збагатився в Ньому, і не маю недостачі нівчому.
(1Кор. 1,4. 5. 7.) Авраамове благословення є моє. (Гал. 3,14.)
Дякую Тобі, Отче, що Ти мене випередив благословéннями добрá, на
голову мені поклав корону зі щирого золота. (Пс. 21,4.)
Амінь.
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Молитва за дощ, за багатий урожай
(В духовному розумінні й можна сказати, для розливання Святого Духа)

Дорогий Небесний Отче, подяку даю Тобі за Твою безмірну доброту, за
Твоє безмірне милосердя, бо дощ посилаєш на праведних і на
неправедних. Звеличую Тебе, бо своєчасно полиєш землю. (Мат. 5,45.)
Дорогий Небесний Отче, є написано в Твоєму Cвятому Cлові. Ти
відвíдуєш землю і пóїш її, Ти збагачуєш щедро її, – пóвний води потік
Божий, Ти збіжжя готуєш її, – бо Ти так приготóвив її. Ти ріллю її
насичуєш вóгкістю, вирíвнюєш груддя її, розпускаєш дощами її, Ти
благословляєш рослинність її! Ти добром Своїм рік вкоронóвуєш, і стежки
Твої крáплями тóвщу течуть! Пасовиська пустині спливáються крáплями і
радістю підперезáлись узгíр’я! Луги зодягнулись отáрами, a долини
покрилися збіжжям; тому радію я та співаю. (Пс. 65,10-14.)
Спустіть рóсу згори, небесá, а із хмар хай спливé справедливість! Хай
земля відкривáється, і хай порóдить спасíння та правду, хай рáзом ростуть!
Я, Господь, це вчинив! (Іс. 45,8.)
Буде насіння миру: виноград дасть свій плід, а земля урожай свій подасть,
а небо дасть росу свою, і Господь спадкоємцем чинить мене над усім цим.
(Зах. 8,12.)

Оскільки я додержую Твоїх заповідей, і в любові ходжу, то даш мої дощі в
їхнім часі, і земля дасть свій урожай, а польовé дерево дасть плід свій. І
молóчення досягне мені виноградобрáння, а виноградобрáння досягне
сíяння, і я буду їсти хліб свій досита, і буду сидіти безпечно у моєму Краї.
(3Мс. 26,4. 5.)

Мій Край із небесного дощу напóюється. Такий Край, що про нього дбає
Господь, Бог мій, зáвжди на ньому очі Господа, Бога мого, від почáтку
року аж до кінця року. (5Мс. 11,11. 12.)
Бо Ти це говорив: “Я дам вам дощ вашого Крáю своєчáсно, дощ рáнній і
дощ пíзній, і збереш ти своє збíжжя, і свій сік виноградний, і оливу свою. І
дам Я траву на твоїм полі для твоєї худоби, і будеш ти їсти й наситишся”.
(5Мс. 11,14. 15.)

Господь відчинить для мене Свою добру скарбницю, небесá, щоб дати
дощ для Краю мого в чáсі його, і щоб поблагословити всякий чин моєї
руки. І я позичатиму багатьом народам, а я сам не позичатиму ні в кого.
(5Мс. 28,12.)

Ти для зливи протóку провíв, щоб пустиню та пущу насичувати, і щоб
забезпéчити вихід травi. Ти є Батько дощу, і Ти крáплі роси породив.
(Йова 38,25. 27. 28.)
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Ти напоюєш гори з палáців Своїх, із плоду чинів Твоїх земля сититься.
(Пс. 104,13.)

Дякую Господу вдячною піснею, бо Він є, Хто хмарами небо вкривáє,
приготóвлює дощ для землі, обрóщує гори травою. (Пс. 147,7. 8.)
Господь пошле дощ на насіння моє, яким буду засіювати землю, та хліб
урожаю землі, – і поживний та ситий він буде, і на широкім пасовиську
пасеться моя череда. (Іс. 30,23.)
Покличу збіжжя, і помнóжу його, і намножу плід дерева та врожай поля,
– Я, Господь, говорив це і зроблю це! (Єз. 36,29. 30. 32.)
На землі буде збіжжя багато через святі дощі Твої, на гірськóму верху
зашумить, як Ливáн, його плід, і нарóд зацвіте по містах, як трава на землі.
(Пс. 72,16.)

Польовé дéрево видасть свій плід, а земля видасть свій урожай, і будете
ви безпечні на своїй землі, і пізнаєте, що Я – Господь, коли зламаю занóзи
вашого ярмá, і врятую вас від руки тих, хто вас поневóлив. (Єз. 34,27.)
І пізнаєте, що ви отара Моя, отара Мого випасу, а Я Бог ваш. (Єз. 34,31.)
Міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, немов
дощ, немов дощ весняний, що напоює землю. (Ос. 6,3.)
Сію собі на справедливість, за милістю жну! Я орю собі нову оранку, бо
час навернутися мені до Господа, ще поки Він прийде і правду линé мені
дощéм. (Ос. 10,12.)
Радію та тішуся Гóсподом, Богом своїм, бо зішле мені дощу, дощу
рáннього й пíзнього. (Йоіл. 2,23.)
Так говорить Господь: „І вчиню їх та довкíлля Мого взгір’я
благословéнням, і спущу дощ в його чáсі; – будуть це дощі
благословéнні.”(Ез. 34,26.)
Господь не оставить Себе без свідчення, добро чинячи: дає мені із неба
дощі та врожайні часи, та напóвнює їжею й радощами серце моє. (Дії 14,17.)
Я такий, мов земля, що п’є дощ, який падає часто на неї, і добрі (корисні)
рослини приношу і благословення приймаю від Бога. (Єв. 6,7.)
Отче, я з довгим терпінням чекаю дорогоцінного плóду землі, аж поки
одéржить дощ ранній та пізній Іменем Ісуса Христа! (Як. 5,7.)
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Повені від Твого возгласу зникнуть, Господи!
(Божого Слова сила та влада над угрозою розливу води)

Господи, над гуркіт великих тих вод – могутнíший Ти у висоті.
(Пс. 93,4.)

Господи, Ти словом Своїм учинив небо, а подихом уст Своїх все його
вíйсько (зорі небесні). Ти воду морську, і воду ріки збираєш, мовби до мíху,
водяні бездни складаєш в комóрах. (Пс. 33,6. 7.)
Ти пісок поклáв за границю для моря, за вічну межу, якої воно не
перéйде: хоч повстáнуть, та не перемóжуть, і шумíтимуть хвилі його, але
не переступлять її, бо Ти їм наказав! (Єр. 5,22.)
Господи, Ти призначив річкам границю Свою та поставив засува й
ворота перед них, і сказав: “Аж досі ти дійдеш, не далі, і тут ось межа
твоїх хвиль гордовитих”. (Йова 38,10. 11.)
Від погрóзи Твоєї вода втеклá, Господи, і від гуркоту грому Твого
побігла вона. Виходить на гóри та схóдить в долини, на місце, що Ти
встановив був для неї. Ти границю поклав, щоб її вона не перейшлá,
щоб вона не вернулась землю покрити. (Пс. 104,6. 7. 8. 9.)
Господи, Ти покладеш Свого вибранця руку на море, і на ріки – правицю
Його, щоб ріки плескали в долоні, разом раділи гори. Річки слухаються
Твого слова, і залишуться у своєму руслі. (Пс. 89,26. 98,8.) Як є написано,
так виконується: всі потóки до моря пливуть. (Екл. 1,7.)
Господи, вірую в Твоє святе слово, що так буде мені, як промовив Ти:
Коли перехóдитимеш через вóди, Я буду з тобою, а через річки – вони
не затóплять тебе. (Іс. 43,2.)
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Молитва за спасіння ... (ім’я)
Отче, з вірою приходжу до Тебе в молитві, Іменем Ісуса. Є написано в
Твоєму Слові: Ісус тому прийшов, щоб спасти, що загинуло. (Луки 19,10.)
Твоя воля, щоб усі люди спаслися, і прийшли до пізнáння прáвди. (1Тим. 2,4.)
За це Отче, … (ім’я) перед Тебе приподнесу в молитві сьогодні Іменем
Ісуса. (Ів. 16,23.)
Всяку силу та всяку роботу ворога зломлю над життям … (ім’я), і
приказую дияволу: хай забирається від … (ім’я) Іменем Ісуса. (Мат. 18,18.)
Прошу Тебе, Отче, мов Господаря жнива, пошли досконалих робітників на
… (ім’я) життя, щоб розповіли радісну новину Божої Євангелії, і щоб … (ім’я)
вислухав і зрозумів Боже Слово в своєму серці. Як тільки Твої робітники
служать … (ім’я), вірую, що … (ім’я) відкриє своє серце і прийме послання
Євангелії. Визволиться з ворожого полону, прийме Тебе за Господа в
своєму житті і перейде в Твоє царство. (Мат. 9,38. 2Тим. 2,26.)
Ви анголи, духи служебні, Іменем Ісуса посилаю вас виконувати Боже
Слово, для тих, хто має спасíння вспадкувати. Ви велетні, сильні анголи,
ідіть і дайте … (ім’я) потрібну допомогу і підтримку на славу Бога, Іменем
Ісуса. (Єв. 1,14.)
Я вистою біля Твого Слова Отче, і славлю, звеличую Тебе і подяку
складаю Тобі за спасіння … (ім’я). Я справу … (ім’я) в Твої руки дав, і через
віру на … (ім’я) так дивлюся, що вже спасений, сповнився Духом Святим, і
напóвнений пізнанням Твого слова. Дякую Тобi, Господи.
Амінь!
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Молитва за лікування … (ім’я)
(Рекомендовано цю молитву постійно промовляти, батькам за лікування їхніх дітей,
також за лікування подружжя, батьків членів їх сімей, родичів і знайомих.)

Отче, Iменем Ісуса визнаю Твоє Слово і Твою волю про лікування над …
(ім’я). Вірую і вимовляю, що Слово Твоє, яке вихóдить із уст Твоїх,
порожнім до Тебе воно не вертáється, але зробить, що Ти пожадáв, і буде
мати повóдження в тóму, на що Ти його посилав. (Іс. 55,11.) За це я вірою
визнання даю про лікування … (ім’я) за словом 1Петр. 2,24. Іменем Ісуса. Є
написано в Твоєму Слові, що Ісус немочі … (ім’я) узяв, і його болі поніс,
Його ранами вздоровився. (Іс. 53,4-5.) За це великою вірою, довірою та
відвагою визнаю через силу та владу верхніх Божих Слів, що … (ім’я)
спасіння дістав від прокляття хвороби (Гал. 3,13.), і … (ім’я) ходить на основі
цієї правди. Не бере до уваги видимі і відчутні признаки хвороби, бо
ходить вірою, а не видíнням. (2Кор. 5,7.)
Сила хвороби є паралізована, є переможена в житті … (ім’я) Іменем
Ісуса. Забороню хворобу в житті … (ім’я), хвороба не має владу над …
(ім’я) Іменем Святого Ісуса Христа. (Мат. 18,18. Марк 11,23.)
… (ім’я) живе під покровом Всевишнього, в тіні Всемогутнього мешкає, за
це ворог, хвороба не має силу та не може володіти ним, … (ім’я). (Пс. 91,1.)
Отче, Ти від усіх бід його визволяєш. Твої анголи табором стають кругом
… (ім’я), і Ти визволяєш … (ім’я) з усіх вчинок злого. (Пс. 34,7.)
Ніяке зле не може статися з ним; а ні нещастя не може приблизитися до
нього. Визнаю, що в серці … (ім’я) пробуває Боже Слово, повне лікування
творить його тілові, мудрість та вічне життя творить його духові.
(2Тим. 1,7. 1Ів. 2,14.)

Боже Слово ліки та життя значить для нього, бо закóн духа життя в Христі
Ісусі визволив … (ім’я) від закóну гріха й смерти. (Рим. 8,2.) Я і … (ім’я)
зодягнулися в повну Божу зброю, взяли щитá віри, яким зможемо погасити
всі огнéнні стрíли лукавого. (Еф. 6,11. 16.)
Оскільки Ісус, Первосвященик визнанню нашої віри, з повною вірою міцно
тримаємося визнання Твого Слова. (Єв. 4,14.)
Непорушно тримаємося з повною впевненістю, що … (ім’я) тепер
уздоровився і повністю здоровий, Іменем Ісуса.
Амінь.
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Молитва, щоб … (ім’я) Дух Святий провадив
Закóн духа життя в Христі Ісусі визволив … (ім’я) від закóну гріха й
смерти. … (ім’я) життя не його тіло, не обстанова, не округа керує, а Дух
Святий провадить у кожному кроці. … (ім’я) ходить за духом, думає про
духовне. Дух Божий живе в ньому і керує та провадить його. (Рим. 8,2. 4. 9.)
… (ім’я) переможець через Ісуса, Хто любить його. … (ім’я) не буде
переможений злом, а перемагає зло добром. ... (ім’я) відкинув вчинки
темряви і зодягнувся у зброю світла. Зодягнувся Господом Ісусом Христóм
і тіло своє не живить (підкормлює) на бажання. (Рим. 8,37. 12,21. 13,12. 14.)
… (ім’я) виконавець Божого слова. Його Божа мудрість. ... (ім’я) чистий,
спокійний, лагідний, покірливий, повний милосердя та добрих плодів.
... (ім’я) підкорюється Богові та чинить опір дияволу, то й утече
диявол від нього. Наближається до Бога, то й Бог наближається до … (ім’я).
(Як. 1,22. 3,17. 4,7-8.)

Не злякаєся нікого … (ім’я), бо знає, що Господь не покине його. (Як. 1,22. 3,17.
4,7-8. Єв. 13,5.) … (ім’я) напóвнився Святою Трійцею в Ісусі Христі: має
повноту в Отцеві, в Ісусі, в Духові Святому. Ісус Христос його Господь.
(Кол. 2,10.)

Святий Отче! Удоскональ … (ім’я) у кожному доброму ділі, щоб волю
чинив Твою, чини в ньому те, що любе перед лицем Твоїм через Ісуса
Христа, Якому слава на віки вічні. (Єв. 13,21.)
Амінь.
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Молитва за фінансове благословення … (ім’я)
Отче, Іменем Сина Твого, Ісуса Христа визнаю Слово Твоє цього дня.
Вірую в серці своєму і вимовляю своїми устами, що Слово Твоє, яке
вихóдить із уст Твоїх, порожнім до Тебе воно не вертáється, але зробить,
що Ти пожадáв, і буде мати повóдження в тóму, на що Ти його посилав.
(Іс. 55,11.)

Вірою визнаю, що Ти Отче виповниш … (ім’я) всяку потребу за Своїм
багатством у Славі, у Христі Ісусі, за словом Фил. 4,19. Іменем Ісуса.
Оскільки … (ім’я) давав, у потрібний час і йому дадуть, мірою доброю,
натóптаною, струснутою й перепóвненою … (ім’я) у подолок дадуть люди в
його обійми. Бо такою мірою міряють йому, якою мірою міряв другим.
(Луки 6,38.) Отче, визнання даю за Твоїм Cловом Мр. 10,29-30. , що одержить
в сто раз більше тепер, цього часу, а в віці наступному – вічне життя.
Отче, Ти визволив … (ім’я) із влáди тéмряви й переставив його до Царства
Свого улюбленого Сина. (Кол. 1,13.) Отче, Ти йому за Отця, а … (ім’я) за
Твого сина став. (2Кор. 6,16. 18.) За це, мов своїм улюбленим сином Ти
піклуєшся ним, здатним зробив його через Духа Свого, щоб у Твоїй любові
і мудрости ходив.
Дякую Тобі, Отче, що служебні духи, Твої анголи, котрих Ти послав на
службу для … (ім’я), принесуть для нього потрібні фінанси. (Єв. 1,14.)
Отче, визнаю, що Ти для нас охорóна та сила, допомóга в недолях.
(Пс. 46,2.) Отче, через Твою всемогутню милість та через Твоє багатство
благословляєш ... (ім’я) в усьому, виповниш йогo всякі бажання. А що йому
потрібно, даєш аж надміру при всіх обставинах, так він не має недостатку
нівчому. Дякую Тобі, Отче, Іменем Ісуса.
Амінь.
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Почуй Ізраїль, Твій Бог їде по небу на поміч Тобі!
Почуй Ізраїль, Твій Бог їде по небу на поміч тобі, і Своєю величністю
їде на хмарах. Покрова твоя – Бог Предвічний, і ти в вічних рамéнах Його,
виганяє Він ворога перед тобою, і каже: Повинищуй його! (5Мс. 33,26-27.)
Ворог на Ізраіля не нападé, і син беззаконня не буде його переслíдувати, бо
Господь його ворогів поб’є перед обличчям його, вдáрить його
ненависників. (Пс. 89,22-23.)
І перебуває Ізраїль безпечно, самотно, він Яковове джерело в Краї збіжжя
й вина, а небо його сипле крáплями рóсу. Ти блаженний Ізраїлю! Який
íнший нарóд, якого спасає Господь, як тебе? Господь Щит допомоги твоєї,
і Меч Він твоєї величности. І будуть твої вороги при тобі упокóрюватись, а
ти по висóтах їх будеш ступати. (5Мс. 33,28-29.)
Галасують племéна, як гуркіт міцнóї води, але Ти Господи їм погрóзиш, і
кожен далéко втече, і буде гнаний, немов та полóва на гóрах за вітром, і
мов перед вихром перекотипóле. Часу вечера жах сідає на них, і поки
ранок настане не буде їх: це буде талан грабівників Єрусалима, і це
буде доля дерилюдів Єрусалима. (Іс. 17,13-14.)
Затривожились грішні в Сіоні, і трéпет безбожних обняв. Не стало
насильника, скінчився грабунок, і загинув топтач із землі. (Іс. 33,14. 16,4.)
Подивись на Сіон, на місто наших святкових зібрáнь, – очі твої
вгледять Єрусалим, мешкання спокійне, скинію ту незрушиму, – кілля
її не порушаться ввік, а всі шнури її не порвуться. (Іс. 33,20.)
Не спочине – бо бéрло нечéстя на долі тих прáведних. Тих же, що
збóчують на свої манівцí, – нехай їх провáдить Господь разом із
беззакóнцями. Мир на Ізрáїля! (Пс. 125,3. 5.)
Господь зламав кия безбожних і жéзла пануючих. Поправді побачуть очі
мої; Як буде кінець гнобителю, минулося гнóблення. Бо Господь
змилосéрдиться над Яковом, і вибере знóву Ізраїля, і на їхній землі їх
посéлить, і вони над своїми гнобителями запанують. (Іс. 14,1. 4. 5.)
Всіх безбожних землі буду нищити кожного рáнку, щоб з міста
Господнього вигубити всіх злочинців. Оце не дрімає й не спить Сторож
Ізрáїлів. (Пс. 101,8. 121,4.)
Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав. Нехай
посорóмлені будуть, і хай повідступáють назад усі ті, хто Сіона
ненáвидить. (Пс. 129,4-5.)
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Ні грабіжництва, ні насильства, ні криків, ні вибухів не буде на
Єрусалимських вулицях, ні по всьому Ізраїлі. (Пс. 144.14.)
Свої очі я звóджу на гóри, звідки прийде мені допомóга. Мені допомóга
прийде від Господа, що вчинив небо й зéмлю. Він не дасть захитáтись
нозí моїй, не здрімáє мій Стóрож. Не дрімáє й не спить Сторож Ізрáїлів.
До Сторожа Ізраїлів піднімаю свою віру, і вимовляю через владу, яку
дістав я від Господа, що в Ізраїлі лише те має статися, що є написано, що є
наказано з досконалого Божого веління. Я іду проти роботи і планів
диявола, зламаю силу його, забороню всякі злі його наміри іменем Ісуса.
(Пс. 121,1-4. Мат. 18,18.)

Амінь.
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Молитва за … (ім’я), полоненого дияволом
(алкоголь, наркотики, окультизм, всякі азартні поступки)
Якщо та людина, за яку ти пильнуєш в молитві, ще не визнала Ісуса за свого Господа та
Спасителя, найперш за її спасіння молися. Залишся у вірі, і в Ім’я Ісуса подякуй Отцеві
за те, що зробив за неї. Після цього говори цю молитву:

Отче, … (ім’я) справу Іменем Ісуса сміло і з довірою приподнесу до
престолу благодаті. (Єв. 4,16.) Я стою в виломі перед Твоїм обличчям, і
пильную в справі … (ім’я) . Знаю, що Святий Дух пробуває в мені та мені є
на допомозі, разом зі мною об’єднаною силою направлений проти злого,
що спокушує, і держить під своєю владою … (ім’я). (Ез. 22,30. Рим. 8,26.)
Зломлю силу диявола Іменем Ісуса, що держить … (ім’я) під своєю владою.
(Іс. 58,6.) Візьму щитá віри, яким погашу всі огнéнні стрíли лукавого, що
проти ... (ім’я) направлені. (Еф. 6,16.)
Отче, Ти кажеш у Своєму Cлові, що тільки зв’яжу на землі, зв’язане буде
на небі, і що тільки розв’яжу на землі, розв’язане буде на небі. (Мат. 18,18.)
Дякую Тобі, Отче, що цю владу дав Ти мені. Ти кажеш у Своєму Cлові, що
тих, хто ввірує, супровóдити будуть ознáки такі: у Ім’я моє дéмонів будуть
вигóняти. (Марк. 16,17.)
Іменем Ісуса Христа владую над нечистими силами, зв’яжу і вижину з
життя … (ім’я). За це сила ворога в житті … (ім’я) зломана, диявол з
всіма злими вчинками разом встане і кинеться до моря Іменем Ісуса
Христа.
Ви, ангели, духи служебні, Іменем Ісуса посилаю вас виконувати Боже
Слово, для тих, хто має спасíння успадкувати. Ви велетні сильні ангели,
ідіть і дайте … (ім’я) потрібну допомогу і підтримку на Славу Господа,
Іменем Ісуса. (Єв. 1,14. Пс. 103,20.)
Своєю вірою кличу його спасіння, як існуюче, бо не дивлюся на видиме, а
на невидиме; бо видиме – дочасне, невидиме ж – вічне. (Рим. 4,17. 2Кор. 4,18.)
Противник (ворог) не може використати … (ім’я) незнання, бо я чиню опір
дияволу, і диявол утікає боячись і тримтячись від … (ім’я) Іменем Ісуса.
(Як. 4,7.) Не дам місце дияволу в житті … (ім’я). (Еф. 4,27.)
Я у молитві пильную
кров’ю Агнця за … (ім’я), бо диявол
переможений з усім його військом кров’ю Агнця та Словом Твоїм. Дякую
Тобі, Отче, що влáду дав Ти мені, щоб у … (ім’я) інтересах наступати на
змій та скорпіóнів, і на всю силу ворожу, – і ніщо мені не зашкодить. (Луки
10,19.) Дякую Тобі, Отче, що … (ім’я) визволився від злого сучасного віку за
волею Твоєю. … (ім’я) визволився із влáди тéмряви й перейшов до
Царства Твого улюбленого Сина. (Гал. 1,4. Кол. 1,13.)
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Дякую Отче, що … (ім’я) спасіння дістав кров’ю Ісуса, і визволився з рук
диявола. … (ім’я) став праведним кров’ю Ісуса, і Тобі належить його весь
дух, вся душа, все тіло. Дякую Господи, що зламав занóзи його ярмá, і
врятував його від руки диявола. (Єз. 34,27.) Господи, Ти велику радість дав
мені, я перед лицем Твоїм радію, як радіють в жнива, бо зламáв Ти ярмó
тягарá (противника) його, і кия з рамéна (плечах) його, жезло його
пригнобителя. (Іс. 9,3. 4.) Дякую, що визволився від усякого ярма, визволився
від тенет (сітки) диявола на Твою славу. (Мт. 12,43-45. 1Кор.6,12. 2Тим.2,26.)
Дякую Тобі, Отче, що Ти послав Свого Сина, Ісуса Христа, щоб знищити
справи диявола. (1Ів. 3,8.) Справи диявола знищилися, і в ніщо стали в житті
… (ім’я), Іменем Ісуса. Він став членом Царства Божого. В житті ... (ім’я)
радість є через праведність, мир та Духа Святого. (Рим. 14,17.) Слава Тобі,
Господи!
Амінь!
(Після того, як ти промовив цю молитву, подякуй Отцеві, що диявол зв’язаний в житті
... (ім’я). Залишся у вірі, і міцно тримайся визнання своєї віри. Не забувай, що більший
Той, Хто в нас є, чим той, хто в світі є (диявол). (1Ів. 4,4.))
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Молитва для переможення депресії
(В інтересах цілення Радіймо в Господі! молитву й пропонується молитися декілька
раз у день!)

Отче, Ти є для мене твердинею, охороною та притулком в час недолі. Я
на Тебе опираюся, я на Тебе, Отче покладаюся, і всім серцем своїм надіюся
на Тебе. Ти мене не залишиш, бо я день і ніч у Твоєму Слові і в силі Твого
Слова пробуваю. Подяку даю Тобі, Отче і славлю Тебе, бо вчинив Ти
прекрасну милість наді мною та зміцнив мене. Ти є Той, Хто очі сліпим
відкриваєш, випростóвуєш зíгнутих, милуєш прáведних. (Пс. 91,2. 9,10. 11. 146,8.)
Мені допомóга від Господа прийде, що вчинив небо й зéмлю! Він не дасть
захитáтись нозí моїй; не здрімáє мій Стóрож. Госпóдь мій Сторож,
Господь моя тінь при правиці моїй. Господь стерегтиме (збереже) мене від
усякого зла, стерегтиме (збереже) Він душу мою. Господь стерегтиме
(збереже) мій вихід та вхід, відтепéр аж навíки! (Пс. 121,2-8.) Ти так запевнюєш
мене: До Мене поклич в день недолі, – Я тебе порятую, ти ж прослáвиш
Мене! (Пс. 50,15.)
Ти не залишиш мене, бо є написано: Я буду з тобою; не залишу тебе й не
покину тебе. (Єг. 1,5.)
Я Господь, Хто іде перед тобою, Я буду з тобою; не залишу тебе й не
покину тебе: не бійся й не лякайся! (5 Мс. 31,8.)
Я є з тобою скрізь, всюди де ти ходиш, винищу Я всіх ворогів Твоїх перед
тобою, і зроблю Я тобі ім’я, як ім’я тих великих, що на землі. (1Хр. 17,8.)
Коли прáведні кличуть, то Ти їх чуєш, і з усіх утисків їхніх визвóляєш їх.
(Пс. 34,18.)

В Тебе джерéло життя, в Твоїм світлі побачу світло! (Пс. 36,10.)
Ти вислухаєш голос благáння мого, коли я до Тебе звертаюся. Ти повищиш
тих, хто коліна свої схиляючи благають перед Тобою. Я сильний через
Твою правду, моє серце повне сміливістю. Стану далéко від утиску, бо
не боятимуся, і від страху, бо до мене не зблизиться він. Думка депресії,
утиска, страху відійшла від мене. Я не боюся, мене зло не спіткáє, і до
намéту мого вдар не наблизиться. Я надіюся на Ім’я Господнє, я на Бога
свого опираюся. (Пс. 31,23. Іс.50,10. 54,14. Пс. 91,10.)
Отче, думки та плани Твої означають мій мир та спокій. Якщо звертаюсь
до Тебе, Ти вислухаєш мене, бо шукаю Тебе всім своїм серцем. Моє серце
на Тебе опирається, і Ти збережеш мене в повнім спокóї, бо на Тебе
надію я покладаю. Твій спокій є в серці моєму, за це не хвилюється моє
серце, і нема в мені боязливість. Забороню, щоб забудь що хвилювався,
боявся або переживав. (Єв. 29,11-13. Іс. 26,3. Ів. 14,27.)
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Дияволе, чиню опір тобі Іменем Ісуса, а також твоїй всякій
диявольській силі, що до тебе належить. Стану навпроти страху,
невпевненості, депресії, вíдчаї. Слова правди вимовляю з Божою силою,
і дияволу не дам місце в моєму житті, не даю йому можливості
володіти над моїм життям. Кров’ю Агнця визволився з-під сили
диявола. (Як. 4,7. Еф. 4,27. 1Петр. 1,18. Об. 12,11.)
Отче, дякую, що Ти дав мені духа сили, і любови, і здорового розуму. Я
маю розум Христа, і в мене є ті самі думки, що й у Христі Ісусі були.
Постійно відновлююся через Боже Слово і Святого Духа в моєму дусі, і
в моєму розумі, бо зодягнувся в нового чоловіка, створеного за Богом у
справедливості й святості правди. (1Кор. 2,16. Фил. 2,5. Еф. 4,23. 24.)
За це опущені руки й коліна знеможені випрощу, і чиню прості стежки
ногам своїм, дороги мої щасливі й радісні, безпечні, бо по стежці правди
ходжу. Вийду з депресії та з обтяжливих обставин, що тримали мене під
своєю владою. Я на нове життя устаю і стану просвітлиним, бо прийшло
моє світло, і слава Божа воскресла і випромінює надімною.
(Єв.12,12. 13. Іс. 60,1.)

Подяку даю Тобі, Отче, що Ти знайшов мене. Дякую, що постійно зі
мною сильна рука Твоя, а рамено Твоє зміцнює мене. Знаю, що ворог
на мене не нападé, а син беззаконня не буде мене переслíдувати, бо Ти,
Господи, моїх ворогів поб’єш перед обличчям моїм! Слава Тобі, Отче, бо зі
мною Твоя вірність та милість Твоя; Ймéнням Твоїм мій ріг піднесéться
Іменем Ісуса. (Пс. 89,21-25.)
Благáння моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме! Усі мої
вороги посорóмлені будуть і будуть настрáшені дуже: хай вéрнуться, – і
будуть вони посорóмлені зáраз! (Пс. 6,10. 11.)
Вислухає Господь моє благання; почує молитву мою! Для мене Ти став
пристанóвищем, і бáштою сильною супроти ворога! Хай я оселюся
навíки в намéті Твоїм, в укриттí Твоїх крил заховáюся! (Пс. 61,2. 4. 5.)
Подяку даю Тобі, Господи, що почув обітниці мої (молитви), Ти дав
спадщину тим, хто Ймення Твого боїться! Перед Божим лицем пробуваю
навіки, хай Твоя милість та правда мене стережуть! (Пс. 61,6. 8. )
Я маю надíю на Господа, і не захитаюся, бо зі мною милість
Всевишнього. Господь збудив мене в правді, і зрівнює мені всі дороги
(підтримує мене на всіх моїх дорогах). (Пс. 21,8. Іс. 45,13.)
Господь – то частина спáдку мого та чаші (долі) моєї; Ти долю мою
підпирáєш. (Пс. 16,5.)
Господь не зоставляє Себе без свідчення, добро чинячи мені: подає мені із
неба дощі та врожайні часи, та напóвнює їжею й радощами серце моє.
(Дії 14,17.)
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Дякую Тобі, Отче, Іменем Ісуса, що Ти визволив мене від злого сучасного
віку. (Нал. 1,4.)
Благодáть Господа мого Ісуса Христа, і любов Бога й Отця, і присутність
Святого Духа є зі мною. (2Кор. 13,13.)
Бог миру освятить мене цілкóм досконáло, а непорушений дух мій, і душа,
і тіло збережуться на прихíд Господа мого Ісуса Христа! (1Сол. 5,23.)
Подяку даю зáвжди за все Богові й Отцеві в Ім’я Господа мого Ісуса
Христа. (Еф. 5,20.) Амінь.
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Боже слово, Боже лікарство, Божа сила – над хворобами
(Згідно науки лікарів у випадку не виліковної хвороби пропонується хоча б три рази в
день вимовляти, але при посиленні признаків хвороби більше разів. Пропонується
знайдені в книзі молитви постійно вимовлювати також.)

Ісус Христос – Господь над життям моїм: хвороба не має владу наді
мною. Отець нове життя дав мені в Ісусі Христі, стер гріхи мої, за це я
вільний від гріха і зізнання своєї провини. Я вмер для гріха, і живу для
праведности. (Рим. 10,9. Кол. 1,14 3,3. 1Петр. 2,24.)
Я вільний від гніва, ворожнечі, та від не пробачення. Я пробачу другим
так, як Отець в Ісусі Христі пробачив мені, бо Божа любов вилилася в моє
серце Святим Духом, даним мені. (Мт. 6,12. Еф. 4,32. Рим. 5,5.)
Ісус тілом Своїм Сам підніс гріхи мої на дерево; за це я вмер для гріхів та
живу для Бога. Ісуса Христа ранами я вздоровився, я став Божою
правдою в Ньому. (1Петр. 2,24. Рим. 6,11. 2Кор. 5,21.)
Ісус немочі мої узяв і мої болі поніс. (Іс. 53,4) За це я не даю в моєму тілі
ніяке місце для немочі та для болі. Бог послав Своє слово та уздоровив
мене. (Пс. 107,20.)
Бо ліки даю тобі, і з хвороби (пораз, рани) тебе вилікую, – говорить
Господь. (Єр. 30,17.)
Ось, Я йому вирощу шкурку на рані, й дам ліки, та їх уздорóвлю, і
відкрию багатство спокою та правди для них! (Єр. 33,6.)
Загинутого відшукаю, а сполошеного поверну, а пораненого перев’яжу, а
хворого зміцню та оздоровлю! (Єз. 34,16.)
Господь зламаносердних лікує, і їхні рани болючі обв’язує. (Пс. 147,3.)
Дякую Тобі, Господи, що Ти мені виростиш шкурку на рані та даш ліки, і
Ти мене оздоровиш і відкриєш багатство спокою та правди для мене!
(Єр. 33,6.)

Для мене, хто Ймення Його боїться, зійде Сонце Правди, та лікування в
промінях Його. (Мал. 4,2.)
Отче, Ти багате життя дав мені в подарунок. Я прийму це життя на основі
Твого Слова, це життя тече в моїх жилах, які несуть Твоє життя до всіх
моїх органів. Твоє Слово усе моє тіло проходить силою, лікування і
здоров’я творить в моєму тілі. (Ів.6,63. 10,10.)
Отче, Словом Твоїм Я переможець. Я переможець над світом, над тілом
своїм, і над дияволом кров’ю Агнця та словом (Божим Словом) свого
засвíдчення. (1Ів. 4,4. Об. 12,11.)

62

Дорогий Отче, Я прислухуюся до Твоїх Слів, до речей Твоїх ухо своє
нахиляю. Не дозволю, щоб Твої Слова відійшли від очей моїх. Я держу і
бережу їх в середині серця свого, бо для мого тіла вони життя та
здоров’я . (Пр. 4,20-22.)
Не відійде від моїх уст Боже Слово, але думаю про нього вдень та вночі,
щоб додержувати чинити все, що написано в ньому, бо тоді зроблю
щасливими дороги свої і тоді буде щастити мені. (Єг. 1,8. 2М. 15,26.) Господь
наказав мені: Будь сильний та відважний! Не бійся й не лякайся, бо з
тобою Господь, Лікар твій, у всьому, де ти будеш ходити. (Єг. 1,9.)
Господи, Ти далеко держиш від мене всяку хворобу. (5М. 7,15) Дорогий
Ісусе, Ти узяв немочі мої, Ти поніс болі мої і хвороби мої. За це я
відрікаюсь від хвороби, і забороняю їй володіти моїм тілом. Боже святе
життя тече в моїх жилах, і лікування несе всім моїм клітинам мого
тіла. (Іс. 53,4. Мт. 8,17. Ів. 6,63.)
Я спасіння дістав від прокляття Закону. Боже Слово Гал. 3,13. тече в моєму
кровообігу. Прибуде до кожної клітини мого тіла, проходить всі мої жили,
на місто поставить та побудує моє життя і здоров’я. (Мр. 11,23.) В Божому
Слові 1Петр. 2,24. життя – дійсність для мого тіла, знову побудує, та на
місто поставить всі мої клітини мого тіла. Тіло моє – храм живого
Господа. Бог пробуває в моєму тілі, і Його життя проходить мого духа,
мою душу та моє тіло. Так я наповнююся Божою повнотою кожний день.
(Рим. 12,1. Ів. 14,20.)

Того Дух живе в мені, Хто воскресив Ісуса з мертвих, то Той, Хто
воскресив Ісуса з мертвих, оживить і смертельне тіло моє через Свого
Духа, що живе в мені. (Рим. 8,11.)
Тіло моє – то храм Духа Святого. Всі мої внутрінішні органи від Господа
Бога наказано в доскональному порядкулта в здоров’ї виконують свою
працю. (1Кор. 6,19.)
Дорогий Отче, Ти життя дав мені через Своє Слово. Це життя на місто
поставить мого тіла здоров’я з кожним моїм словом. Все те, що не Бог
cтворив в моєму тілі, в місті з корінням вирвеся і знищиться з мого тіла в
Ім’я Ісуса Христа. 1Петр. 2,24. Боже Слово всіяне в усі мої органи мого
тіла, Боже життя є в моєму тілі. (Мр. 11,23. Ів. 6,63.)
Боже Слово, що я тепер вимовив своїми устами, дух і життя для мене,
повне з Його силою. Боже Слово живе та діяльне, з усією силою повне,
підбодрить, розвиває, побудує, направляє та оздоровить. Коли вимовлю
Боже Слово, що гостріше від усякого меча обосічного, ввійде в моє тіло,
в мої жили, кістки та м’язи. (Єв. 4,12.) Господа Бога чудове слово, життя та
лікування несе для мого цілого тіла. Йому слава на віки вічні!
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Мої очі відкриті, вуха слухають
Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють; Заповідь Господа
чиста, вона очі просвітлює. (Пс. 19,9.)
Господь очі сліпим відкриває, Господь випростóвує зíгнутих, Господь
милує праведних. (Пс. 146,8.)
Ухо, що слухає, й око, що бачить, – Господь учинив їх обóє. (Пр. 20,12.)
Отче, Ти очі відкриваєш незрячим, і виводиш в’язня з в’язниці, та з
темниці мéшканців тéмряви. (Іс. 42,7.)
Господь Бог мені дав мову впрáвну, щоб уміти зміцнити словом змученого,
Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов учні.
Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не
відступив. (Іс. 50,4. 5.)
Ти розкрив мені уші, тоді я сказав: Ось, я прийшов із звóєм книжки про
мене написаної. Твою волю чинити, мій Боже я хóчу. Милість та правда
Твоя зáвжди мене стережуть. (Пс. 40,7. 8. 12.)
За це вуха мої будуть чути те слово, яке позад мене казатиме: Це та
дорога – простуйте ви нею! (Іс. 30,21.)
Розплющаться очі сліпим, й відчиняться вуха глухим, і тоді не будуть
заплющені очі видющих, і слухатимуть вуха тих, які слухають! І знання
розумітиме серце нерозвáжних, а язик недорíкуватих поспішить говорити
вирáзно. (Іс. 35,5. 32,3. 4.) За це мої очі відкриті, вуха слухають, моє серце
знання розуміє, мої уста поспішно та виразно говорять.
Бережу Божі заповіді і живу, бережу Божу науку, немов очі свої, і
дивиться око моє на занепад моїх ворогів, тих злочинців, що на мене
встають, – почують про це мої уші! (Пр. 7,2. Пс. 92,12.)
Мої очі постійно до Господа; до Тебе звертаюся; на Тебе надіюся; мої очі
завжди на Господа Бога дивляться, бо Він з пáстки витягує нóги мої.
(Пс. 25,15. 141,8.)

Господи, мáстю на очі намасти мої очі, щоб бачити. (Об. 3,18.)
Відкрий мої очі, щоб чуда Закóну Твого бачити! (Пс. 119,18.)
Дорогий Ісусе, Я Тобі даю своє серце, і мої очі кохають дороги Твої.
(Пр. 23,26.)

Мої очі бачать Царя в Його пишній красí; бачать землю далеку.
(Іс. 33,17.)
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Так каже Господь: Я попровáджу незрячих дорогою, якої не знають,
стежкáми незнáними їх поведу; оберну перед ними темнóту на світло, а
нерíвне – в рівнину. Oце речі, які Я зроблю, і їх не покину! (Іс. 42,16.)
Почують глухі слова книжки, очі сліпих із темнóти та з тéмряви бачити
будуть! (Іс. 29,18.)
Дорогий Отче, прошу в Ім’я Ісуса Христа, дай мені вухо, щоб почути, що
Дух промовляє Церквам. (Об. 2,11. 17. 29. 3,6. 13. 22.)
Очі мої блаженні, що бачать; і вуха мої, що чують. Я почую слухом, і
зрозумію; дивитися буду оком, і пізнаю правду. Я бачу очима і чую
вухами, і розумію серцем, і навернуся та оздоровлюся. (Мт. 13,14-16.)
Я своє серце відкрию, щоб слухати Закону, та тих слів, що послав Господь
Своїм Духом. І, як Господь кличе, то я cлухаюся. (Зах. 7,12. 13.)
Дух Божий є на мені, і мої очі відкриються, слухаюся Божих слів, бачу
видíння Всемогутнього відкритими очима. (4 Мс. 24,2-4. 16.)
Мої очі відкриються на видíння, щоб бачити славу Господню.
Відкриються мої вуха на слух, щоб слухати тих слів, що Господь каже
Духом Своїм. Моє серце відкриється на зрозуміння, щоб пізнати
Господа і Його силу вокресіння. Мої уста відкриються говорити, щоб
cміливо та вирáзно говорити Божі Слова, що Господь дає в мої уста.
(Іс. 32,3. 4.)

Мої очі відкриються на видíння, щоб бачити те, чого око не бачило.
Відкриються мої вуха на слух, щоб слухати те, чого вухо не чуло. Моє
серце відкриється на зрозуміння, щоб зрозуміти те, що людське серце і
не подумало, що Бог приготовив тим, хто любить Його. Мій Бог у Ісусі
Христі, в моєму Господі відкриє це все мені Своїм Духом, що в мені
пробуває. (1Кор. 2,9. 10.)
Я зрозумію волю Його, побачу Праведника, і почую голос із уст Його.
(Дії 22,14.)

Амінь.
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Молитва за наших дітей
Дорогий Отче, в Ім’я Ісуса Христа молюся, і визнаю Твоє слово про моїх
дітей. Я з вірою приходжу до Тебе, і знаю, що Ти пильнуєш Свого слова,
щоб спрáвдилось воно. (Єр. 1,12.)
Дякую Тобі, Господи, що звернеш Своє око на моїх дітей на добро, і
повернеш їх, і збудуєш їх, та засадиш їх, даш їм серце пізнати Тебе, що
Ти – Господь. І вони Тобі будуть нарóдом, а Ти будеш їм Богом, бо вони
навéрнуться до Тебе всім серцем своїм. (Єр. 24,5-7.)
Серце чисте створи їм Боже, і тривáлого духа в їхньому нутрí віднови.
Дай моїм дітям радість спасíння Твогó, i лáгідним духом підтримай їх.
(Пс. 51,12. 14.)

Дякую Тобі, Господи, що ведеш серця моїх дітей, щоб вони виконували
волю Твою. (2Мс. 35,21.)
Вірую і визнаю: Мої діти пізнають, що як Отець любить Ісуса Христа, так
і Ісус любить їх, і вони перебувають у любові Його. Мої діти прославлять
Тебе, Отче, бо рясно зародять, і стануть за учнів Господніх, і спóкій
глибокий настане синам моїм. Діти слухаються Твоєї волі, і Ти спасеш
їх. (Ів. 15,8. 9. Іс. 54,13. 49,25.)
Дорогий Отче! Я довіряю Тобі своїх дітей, бо Ти так говориш у Cвоєму
Слові: „Питайте Mене про майбутнє, а долю синів Моїх і чин Моїх рук
позoстáвте Мені! Я збудив твоїх дітей у правді, і зрівняю їм всі
дороги”. (Іс. 45,11. 13.)
Бо як небо новé та новá та земля, що вчиню, стануть перед обличчям Моїм
– говорить Господь, так стоятимуть ваші нащáдки та ваше ім’я. (Іс. 66,22.)
Сини Твоїх рабів будуть жити, а їхнє насіння стоятиме міцно перед
обличчям Твоїм. (Пс. 102,29.) Тобі служать сини, за Бога говорять
потомстві. (Пс. 22,31-32.)
Ти облегчіння і безпечність даєш моїм дітям. Всі турботи, що моїх дітей
стосуються передам Тобі, Отче, раз і назавжди, бо Ти опікуєшся мною і
моїми дітьми. Отче, в Твоїх руках діти мої, і я впевнений в тому, що Ти
збережеш, спасеш Тобі доручений клад. (1Петр. 5,7. 2Тим. 1,12.)
Я не маю більшої радости від цієї, що діти мої живуть у правді. (2Ів. 4.)
Діти мої слухаються своїх батьків у Господі, та Бога посланників, бо це
справедливе. Мої діти шанують, цінять своїх батьків, бо це перша заповідь
з обíтницею, щоб добре велóся їм, і щоб вони були на землі довголітні.
(Еф. 6,1-3.)

Ти досконале серце даш дітям моїм, щоб виконувати заповіді Твої,
свідоцтва Твої, та устави Твої, і щоб чинити все. (1Хр. 29,19.)
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Діти мої прислуховуються до Твоїх заповідей, за це такий їхній спóкій, як
рíчка, а їхня справедливість, немов морські хвилі. Таке моє насіння, як
пісок, а нащадків мого живота, немов зéрнят йогó, не будуть витягнуті й не
будуть вигублені їхні ймення із-перед обличчя Твого. (Іс. 48,18-19.)
Вірую і визнаю, що діти мої життя вибрали, щоб Тебе Господи любити, і
слухатися голосу Твого, та щоб линути до Тебе, бо ж Ти життя їхнє, і
довгота днів їхніх. За це діти мої будуть головою, а не хвостом, і вони
будуть тільки вéрхом. Благословéнні вони будуть в місті, і
благословéнні вони будуть на полі, благословенні вони будуть у вході
своєму, благословенні вони будуть у виході своєму , і Господь дасть їм
добрий приріст у всякому доброму ділі. (5Мс. 30,19-20. 28,3. 6. 11. 13.)
Не будуть діти мої будувáти, щоб інший сидів, не будуть садити, щоб
інший спожив, дні-бо синів моїх – як дні дерева, і заживáтимуть чин
своїх рук, бо вони вибранці Господні. Не будуть вони працювати даремно,
і не будуть родити на страх, вони-бо насіння, благословлене Господом, і
нащадки їхні з ними. Поки покличуть, то Господь відповість, вони
будуть іще говорити, а Господь вже почує. (Іс. 65,22-24.)
Вірую і визнаю, що Ти Своїм ангелам наказав, щоб оберігали,
проваджали, і пильнували моїх дітей на всіх дорогах їхніх. Ти є Господи
охорона, твердина моїх дітей. (Пс. 91,2. 11.) Господи – Ти щит для моїх
дітей, та їхня слава, і їхню гóлову Ти підіймáєш (звеличуєш). (Пс. 3,4.)
Дякую Тобі, що Твої ангели табором стають кругом моїх дітей і
визвóляють їх на усіх дорогах їхніх. (Пс. 34,8.)
Ти зміцнюєш зáсуви брам моїх, синів моїх благословляєш в мені.
(Пс. 147,2.)

Буде сильним насíння моє на землі; буде поблагослóвлений рід
безневинних (віруючі). Багатство й достаток у домі їхньому, а правда
їхня пробувáє навіки, бо світло сходить у тéмряві для справедливих, – Він
ласкавий, і милостивий, і праведний! (Пс. 112,2-4.)
Твоє діло виявиться рабам Твоїм, а величність Твоя – їхнім синáм. Твоя
величність з’явиться моїм дітям. Із ними Твоя вірність та милість
Твоя, а Ймéнням Твоїм їхній ріг(сила) піднесéться, намастиш їх Ти
оливою свіжою. (Пс. 90,16. 89,25. 92,11.)
Ховаються мої сини в тінí Твоїх крил, вони з ситостi дому Твого
напоюються; Ти їх напувáєш з потока Своїх солодóщів. (Пс. 36,8-9.)
Син мій буде, немов саджанець, виплеканий в його молодості; моя дóчка
буде, немов ті нарíжні стовпи, витесані на окрáсу палати. (Пс. 144,12.)
Ти оздобу даєш моїм дітям замість попелу, оливу радости замість жалóби,
одежу хвали замість темного духа. І буде насíння моє знáне між людьми, і
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між нарóдами мої нащáдки, – усі, хто бачити їх буде, пізнáють їх, що вони
– те насіння, яке благословив був Господь. (Іс. 61,3. 9.)
Господи, Владико мій, – яке то величне на цíлій землі Твоє Ймéння, –
Слава Твоя понад небесами. Син людський, про якого Ти згадуєш.
Подяку даю Тобі, що про моїх дітей Ти згадуєш, опікуєшся (піклуєшся)
ними. (Пс. 8,2. 5.)
Нехай буде рука Твоя над мужем Твоєї правиці, на людському сині,
якого зміцнив Ти Собі. Подяку даю Тобі, що зміцнив Ти Собі моїх дітей.
(Пс. 80,18.)

Хвалю Тебе, Господи усім серцем своїм, сповіщаю про всі чуда Твої. Я
радію, і тішуся Тобóю, і виспівую Ймення Твоє, О Всевишній, що назад
відступили вороги моїх дітей, спіткнулися і вигинули перед обличчям
Твоїм. (Пс. 9,2-4.) Мої діти на Тебе надіються і Ім’я Твоє знають, бо не
кинув Ти Господи їх, бо шукають Тебе. (Пс. 9,11.) Благословляю Тебе,
Отче, бо нащадок правдивих звільнений буде. (Пр. 11,21.)
Господь збереже всі кості моїх дітей, із них жодна не зламається, бо мої
діти – члени Тіла Його, від тіла Його й від костей Його. (Пс. 34,20. Еф. 5,30.)
Милість Господня відвіку й довіку на тих, хто боїться Його, і правда Його
– над синами синів. Подяку даю Тобі, Господи, що Твоя милість та
правда відвіку й довіку над моїми дітьми. (Пс. 103,17.)
Ти виллєш воду на спрáгнене, а текучі потóки на суходíл; Ти виллєш Духа
Свого на насíння моє, та благословéння Твоє на нащáдків моїх, і
ростуть мої діти з милости Твоєї, немов між травóю, немов ті топóлі при
вóдних потóках. (Іс. 44,3-4.)
Господи, я згідно Твого вчення виховую своїх дітей, так коли вони
виростуть, не відійдуть з дороги Твоєї. (Eф. 6,4. Пр. 22,6.)
Діти мої на всіх дорогах своїх розумно і мудро поводяться, бо з ними
Господь. Діти мої усе ростуть, та здобувають ласку як у Господа, так і в
людей. (1Сам. 18,14. 2,26.)
Діти мої ростуть та міцніють духом, набираючись мудрости; і
благодать Божа на них пробуває. Діти мої ростуть мудрістю, і віком та
благодаттю, у Бога й людей. (Лк. 2,40. 52.)
Амінь.
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Визнання Божого Слова – Хто я в Ісусі Христі
(Пропонується кожного дня вимовляти Божі Слова)

Я cтав Божою правдою через віру в Ісуса Христа. (Рим. 3,22.)
Я задармо виправдався Його благодаттю, через відкуплення, що в Ісусі
Христі. (Рим. 3,24.)
Я немаю тепер жодного óсуду, бо я в Христі Ісусі, не за тілом ходжу, а за
духом. (Рим. 8,1.)
Закóн духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закóну гріха й смерти.
(Рим. 8,2.)

Я посвячений у Христі Ісусі; покликаний святим; на всякому місці
прикликáю Ім’я Господа мого Ісуса Христа. (1Кор. 1,2.)
Я завжди дякую моєму Богові за Божу благодать, що мені дав у Христі
Ісусі. (1Кор.1,4.)
Я з Нього в Христі Ісусі, що став мені мудрістю від Бога, – праведністю ж,
і освяченням, і відкупленням. (1Кор. 1,30.)
А Той, Хто мене в Христі утверджує, і Хто мене намастив, – то Бог.
(2Кор. 1,21.)

А Богові подяка, що Він постійно чинить мене переможцем у Христі, і
запáшність знання про Себе через мене виявляє на всякому місці. (2Кор. 2,14.)
Я новé створíння в Христі Ісусі; стародавнє минуло, усе сталось новé!
(2Кор. 5,17.)

Бог у Христі примирив мене із Собою Самим, не зважаючи на мої
провини, і поклав у мене слово примирення. (2 Кор. 5,19.)
Я знаю, що людина не може бути виправдана ділами Закóну, але тільки
вірою в Христа Ісуса. І я ввірував у Христа Ісуса, щоб мені виправдатися
вірою в Христа, а не ділами Закóну. Бо жодна людина ділами Закóну не
буде виправдана! (Гал. 2,16.)
Я розп’ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що
я живу в тілі тепер, – живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив, і
видав за мене Самóго Себе. (Гал. 2,19. 20.)
Авраамове благословéння в Ісусі Христі моє, обíтницю Духа прийняв я
вірою. (Гал. 3,14.)
Я син Божий через віру в Христa Ісуса, бо я в Христа охристився, у
Христа зодягнувся! А коли я Христовий, то я за обітницею спадкоємець.
(Гал. 3,26-27. 29.)
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Благословенний Бог, і Отець Господа мого Ісуса Христа, що мене в Христі
благословив усяким благословéнням духовним у небесах. (Еф. 1,3.)
Бог же, багатий на милосердя, через Свою превелику любов, що нею Він
мене полюбив, і мене, що мертвий був через прогріхи, оживив рáзом із
Христом, і рáзом із Ним воскресив, і рáзом із Ним посадив на небесних
місцях у Христі Ісусі; щоб у наступних віках показати безмірне багатство
благодáті Своєї в дóбрості до мене в Христі Ісусі. (Еф. 2,4-7.)
Бо я – Його твóриво, ствóрений у Христі Ісусі на добрі діла, які Бог
наперед приготувáв, щоб я в них перебувáв. (Еф. 2,10.)
А тепер у Христі Ісусі я, що колись далекий був, став близький
Христовою кров’ю. (Еф. 2,13.)
Забуваючи те, що позáду, і спішачи до того, що попéреду, я женусь до мети
за нагородою високого пóклику Божого в Христі Ісусі. (Фил. 3, 13. 14.)
Мир Божий, що вищий від усякого розуму, збереже серце моє та мої
думки у Христі Ісусі. (Фил. 4,7.)
Я все мóжу в Тім, Хто мне підкріпляє, – в Ісусі Христí. (Фил. 4,13.)
А мій Бог виповнить мою всяку потребу за Своїм багатством у Славі, у
Христі Ісусі. (Фил. 4,19.)
І набагато збільшилась у мені благодать Господа мого з вірою та з
любов’ю в Христі Ісусі. (1Тим. 1,14.)
Бог мене спас і покликав святим пóкликом, – не за мої діла, але з волі
Своєї та з благодаті, що мені дáна в Христі Ісусі попéреду вічних часíв. А
тепер об’явилась через з’явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що
й смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євáнгелією.
(2Тим. 1,9-10.)

Взір здорових слів я додержу в вірі й любові, що в Христі Ісусі вона;
зміцнюся в благодаті, що в Христі Ісусі вона. (2Тим. 1,13. 2,1.)
Дякую Тобі, Отче, що я доступив спасíння, що в Христі Ісусі, зі славою
вічною. (2Тим. 2,10.)
Писáння святе зробить мене мудрим на спасíння вірою в Христа Ісуса.
(2Тим. 3,15.)

Бог усякої благодаті, що покликав мене до вічної слави Своєї в Христі,
Сам удосконáлить мене, упéвнить, зміцнить та уґрунтує. Йому слава та
влáда на вічні віки, амíнь. (1Петр. 5,10-11.)
Я знаю, що Син Божий прийшов, і розум дав мені, щоб пізнати
Правдивого, і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він – Бог
правдивий і вічне життя! (1Іван. 5,20.) Амінь.
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Визнання Божого Слова – Хто я в Ньому
(Пропонується кожного дня вимовляти Божі Слова)

Життя є в Нім, а життя є Світлом людей. (Ів. 1,4.)
В Нім я живу, рухаюся і існую; бо я Його дитина. (Дії 17,28.)
Я всім збагатився в Ньому, – словом усяким і всяким знанням. (1Кор. 1,5.)
Скільки-бо Божих обíтниць, то в Ньому „Так”, і в Ньому „Амінь” Богові
на славу. (2 Кор. 1,20.)
Бо Тогó, Хто не відав гріха, Він учинив за мене гріхом, щоб став я Божою
правдою в Нім. (2Кор. 5,21.)
Бог мене вибрав у Ньому перше залóження світу, щоб був перед Ним я
святий й непорочний, у любові. (Еф. 1,4.)
Я в Нім став спадкоємцем, щоб на хвалу Його слави був я. (Еф. 1,11-12.)
Я находжуся в Нім не з власною праведністю, яка від Закóну, але з тією,
що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його й
силу Його воскресення. (Фил. 3,9-10.)
Отже, як я прийняв був Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходжу;
вкорíнюся й далі будуюся на Ньому, та зміцнюся в вірі, збагачуюся у ній з
подякою! (Кол. 2,6-7.)
У Ньому тілесно живе вся повнотá Божествá, і я маю в Ньому повноту, а
Він – Голова всякої влади й начальства. (Кол. 2,9-10.)
Я додержую Його cлово, так у мені Божа любов справді вдосконáлилась. Із
того я пізнаю, що в Нім пробуваю. (1Ів. 2,5.)
І те помáзання, якe прийняв я від Нього, – воно в мені залишáється. А що
те помáзання само мене навчає про все, – воно-бо правдиве й нехибне, –
то як мене навчило воно, у тім пробуваю. (1Ів. 2,27.)
Ісус тому з’явився, щоб гріхи мої взяти; а гріха в Нім нема. Я в Нім
пробуваю, не грішу. Я чиню правду, я праведний, як праведний Він! Томуто з’явився Син Божий, щоб знищити справи диявола. Я родився від Бога,
не чиню гріха, бо в мені пробуває насіння Його. І не можу грішити, бо від
Бога народжений я. (1Ів. 3,5-9.)
Його заповіді бережу, я в Ньому пробуваю, а Він у мені. А що в мені
пробуває, пізнаю це з того Духа, що Він мені Його дав. (1Ів. 3,24.)
Любов Його в мені вдосконалилась. Що я пробуваю в Ньому, а Він у мені,
пізнаю це тим, що Він дав мені від Духа Свогó. (1Ів. 4,12-13.)
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Визнання Божого Слова – Хто я через Ісуса Христа
(Пропонується кожного дня вимовляти Божі Слова)

Усе через Нього повстáло, і ніщо, що повстáло, не повстало без Ньóго.
(Ів. 1,3.) Я виправдався вірою, за це маю мир із Богом через Господа мого
Ісуса Христа. (Рим. 5,1.)
Через Ісуса Христа я вірою одержав доступ до тієї благодаті, що в ній
стою; і хвалюсь надією слави Божої. (Рим. 5,2.)
Паную у житті через одного Ісуса Христа, бо прийняв рясноту благодаті
й дар праведности. (Рим. 5,17.)
Я вмер для Закóну через тіло Христове, щоб належати мені іншому,
Воскрéслому з мертвих, щоб принóсити плід Богові. (Рим. 7,4.)
Богові дяка, що Він Господом моїм Ісусом Христом перемогу мені дає.
(1Кор. 15,57.) Потішення моє намножується через Христа. (2Кор. 1,5.)
Бог мене примирив із Собою Ісусом Христом. (2Кор. 5,18.) Я вже не раб, але
син; а як син, то й спадкоємець Божий через Христа. (Гал. 4,7.)
Бог призначив наперéд, що мене усиновить для Себе Ісусом Христом, за
вподóбанням волі Своєї. (Еф. 1,5.)
Зáвжди радію в Господі, безперестанку молюся, подяку складаю за все
через Ісуса Христа, бо така Божа воля. (1Сол. 5,16-18.)
Ісус з власною кров’ю увійшов до cвятині один раз, та й набув вічне
відкуплення за мене. (Єв. 9,12.)
У цій волі я освячений раз і на усе жертвопринóшенням тіла Ісуса
Христа. (Єв. 10,10.)
Я маю відвагу вхóдити до святині кров’ю Ісусовою, новóю й живою
дорогою, яку мені обновив, освятив Він через завісу, цебто через тіло
Своє. (Єв. 10,19-20.)
Бог же миру, що з мертвих підняв великого Пáстиря вівцям кров’ю
вічного заповіту, Господа мого Ісуса, нехай мене вдосконáлить у кожному
доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи в мене любе перед лицем
Його через Ісуса Христа, Якому слава на віки вічні. (Єв. 13,20-21.) Амінь.
Благословенний Бог і Отець Господа мого Ісуса Христа, що великою
Своєю милістю відродив мене до живої надії через воскрéсeння з
мертвих Ісуса Христа. (1Петра 1,3.)
Я, немов те каміння живе, будуюся в дім духовий, на свящéнство святе,
щоб принóсити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа.
(1Петр. 2,5.)
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Визнання Божого Слова – У Ньому
(Пропонується кожного дня вимовляти Божі Слова)

Благословенний Бог і Отець Господа мого Ісуса Христа, що мене в Христі
поблагословив усяким благословéнням духовним у небесах, що маю в
Ньому відкуплення кров’ю Його, прóщення провин, через багатство
благодáті Його. (Еф. 1,3-7.)
У Ньому став я спадкоємцем, і в Ньому запечатаний став Святим Духом
обíтниці. (Еф. 1,11-13.)
На Ньому росту в святий храм у Господі; на Ньому будуюся Духом на
оселю Божу. (Еф. 2,21-22.)
В Якому маю відвагу та доступ у надії до Бога через віру в Нього
(в Ісуса). (Еф. 3,12.)
В Якому маю відкуплення кров’ю Його і прóщення гріхів. (Кол. 1,14.)
В Якому всі скарби премудрости й пізнáння заховані. (Кол. 2,3.)
Я у Ньому був й обрізаний нерукотвóрним обрíзанням, у Ньому я й рáзом
воскрес через віру в силу Бога, що Він з мертвих Ісуса воскресив, і Він
оживив мене рáзом із Ним, простивши усі гріхи мої. (Кол. 2,11-13.)
Амінь.
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Божі Слова про Ісуса Христа – Хто
Ніхто Бога нікóли не бачив, – Однорóджений Син, що в лоні Отця, Той
Сам виявив був. (Ів. 1,18.)
І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і
ми бачили славу Його, славу як Однорóдженого від Отця. (Ів. 1,14.)
Бог промовляє до мене через Сина, що Його настановив за Наслідника
всього, що Ним і віки Він створив. Він є сяєвом слави та образом істоти
Його, тримає усе словом сили Своєї, учинив Собою очищення моїх гріхів,
– і засів на правиці величности на висоті. (Єв. 1,2-3.)
Ісус, що мало чим уменшеним від Áнголів, що за перетéрплення смерти
Він увíнчаний честю й величністю, щоб за благодáттю Божою смерть
скуштувати за всіх. (Єв. 2,9.)
Я такого Первосвященника маю, що засíв на небесáх, по правиці престолу
величности, що Він Священнослужитель святині й правдивої скинії, що її
збудував був Госпóдь, а не людина. (Єв. 8,1-2.)
Один-бо є Бог, і один Посерéдник між Богом та людьми, – людина Христос
Ісус, що дав Самóго Себе на викуп за всіх. (1Тим. 2,5-6.)
Ісус Самóго Себе дав за мене, щоб мене визволити від усякого
беззакóнства та очистити Собі людей вибраних, у добрих ділах
запопáдливих. (Тит. 2,14.)
Ісус за мої гріхи дав Самóго Себе, щоб від злого сучасного віку мене
визволити, за волею Бога й Отця мого. (Нал. 1,4.)
Ісус, що Себе непорочного Богу приніс Cвятим Духом: очистить моє
сумління від мертвих учинків, щоб служити мені Богові Живому! (Єв. 9,14.)
Ісус був виданий певною волею та передбáченням Божим. Та Бог
воскресив Його, пута смерти усунувши, – вона-бо тримати Його не могла.
(Дії 2,23-24.)

Я відкуплений дорогоцінною кров’ю Христа, як непорочного й чистого
Ягняти, що призначений був іще перед заклáдинами світу, але був
з’явлений мені за останнього чáсу. Він Агнець, що заколений від заклáдин
світу. (1Петр. 1,19-20. Об. 13,8.)
Богові подяка, бо я пізнав Отця, і пізнав Того, Хто від початку. (1Ів. 2,14.)
Бог, виявив у Христі безмірну велич Його сили, коли воскресив із мертвих
Його (Ісуса), і посадив на небі правóруч Себе, вище від усякого уряду, і
влáди, і сили, і панувáння, і всякого ймéння, що назване не тільки в цім
віці, але й у майбутньому. І все впокорив Він під ноги Йому, і Його дав

74

найвище за все – за Голову церкви, а вона – Його тіло, пóвня Того, що все
всім наповняє! (Еф. 1,19-23.)
Ті самі думки є у мене, що й у Христі Ісусі. Він бувши в Божій подóбі, не
вважав за захвáт бути Богові рівним, але Він умáлив Самого Себе,
прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини; і подобою ставши,
як людина, Він упокóрив Себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти
хресної. Тому й Бог повищив Його, та дав Йому Ім’я, що вище над кожне
ім’я, щоб перед Ісусовим Ім’ям вклонялося кожне коліно небесних, і
зéмних, і підзéмних, і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос – то Господь,
на славу Бога Отця! (Фил. 2,5-11)
Він є образ невидимого Бога, рóджений перш усякого твóрива. Бо то Ним
ствóрено все на небі й на землі, видиме й невидиме, чи то престоли, чи то
госпóдства, чи то влади, чи то начальства, – усе через Нього й для Нього
створено! А Він є перший від усього, і все Ним стоїть. І Він – Голова тіла,
Церкви. Він початок, перворóджений з мертвих, щоб у всьому Він мав
першенство. Бо вгодно (подобалося) булó Отцеві, щоб у Нім перебувáла
вся повнотá, і щоб Ним поєднати з Собою все, примиривши кров’ю хреста
Його, через Нього, чи то зéмне, чи то небесне. (Кол. 1,15-20.)
Він тілом Своїм Сам підніс гріхи мої на дерево, щоб я вмер для гріхів та
для праведности жив, Його ранами я вздоóвився. (1Пет. 2,24.)
Ісус зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, а Йому підкорилися
Анголи, влади та сили. (1Пет. 3,22.)
Отож, виправдавшись вірою, маю мир із Богом через Господа мого Ісуса
Христа, через Якого я вірою одержав доступ до тієї благодáті, що в ній
стою. (Рим. 5,2.)
То Той, що прийшов був водою та кров’ю, – Ісус Христос. І не тільки
водою, а водою та кров’ю. І Дух свíдчить, бо Дух – то правда. (1Ів. 5,6.)
Благодать мені і мир від Ісуса Христа, а Він „Свідок вірний, Пéрвенець з
мертвих і Владика зéмних царів”. Йому, що нас полюбив і кров’ю Своєю
обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас „царями, священиками Богові”
й Отцеві Своєму, – Тому слава та сила на вічні віки! (Об. 1,4-6.)
Я Альфа й Омéга (початок і кінець), говорить Госпóдь, Бог, Той, Хто є, Хто
був, Хто має прийти, Вседержитель. Перший і Останній, що був мертвий і
ожив. (Об. 1,8. 2,8.) Ісус – Амінь, Свідок вірний і правдивий, почáток Божого
творива, що має мечá обосíчного. (Об. 2,12. 3,14.) Син Божий, що має очі
Свої, як пóлум’я огнянé, а ноги Його подібні до міді. (Об. 2,18.) Той, Хто має
сім Божих духів і сім зір. (Об. 3,1.) Святий, Правдивий, що має „ключа
Давидового, що Він відчиняє, – і ніхто не зачинить, що Він зачиняє,– і
ніхто не відчинить”. (Об. 3,7.)
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Я прийшов від великого горя, і виправ одіж свою, і вибілив її в крові
Агнця. Тому-то я перед Божим престолом, і в храмі Його день і ніч Йому
служу. А „Той, Хто сидить на престолі, розтягне намета наді мною”. Я
голоду й спраги терпіти не буду уже; і не буде палити мене сонце, ані
спека яка. Бо Агнець, що серед престолу, „буде мене пáсти, і водитиме
мене до джерéл вод життя. І Бог кожну сльозу з очей моїх зітре!” (Об. 7,14-17.)
І побачив я небо відкрите. І ось білий кінь, а Той, Хто на ньому сидів,
зветься Вірний і Правдивий, і Він справедливо судить і воює. Очі Його –
немов пóлум’я огнянé, а на голові Його – багато вінців. А з Його уст
виходив гострий меч, і Він має на шаті й на стéгнах Своїх написане
ймення: „Цар над царями, і Господь над панами”. (Об. 19,11. 12. 15. 16.)
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Визнання Божого Слова – Я Божа дитина
Я прийняв Ісуса, що владу дав мені, щоб Божим сином стати, бо вірю в
Ймення Його. (Ів. 1,12.)
Я син Божий, Дух Божий провадить мене. Я взяв Духа синíвства. Сам Цей
Дух свíдчить рáзом із духом моїм, що я – дитина Божа. Я Божа дитина,
спадкоємець Божий і співспадкоємець Христовий. (Рим. 8,14-17.)
Я покликаний Його постановою, бо Бог мене передбачив, призначив,
покликав, виправдав, прославив. Бог призначив, щоб був я подібний до
óбразу Сина Його, щоб Ісус був перворíдним поміж багатьмá братами.
(Рим. 8,28-30.)

Мені належить синíвство, і слава, і заповіти, і Богослужба, і обíтниці.
(Рим. 9,4.)

Я син Божий через віру в Христа Ісуса, бо в Христа охрeстився, у Христа
зодягнувся. А коли я Христовий, то я Авраамове насіння й за обíтницею
спадкоємець. (Гал. 3,26-29.)
Як настало ж виповнення чáсу, Бог послав Свого Сина, що родився від
жони, та став під Закóном, щоб викупити підзакóнних, щоб усинóвлення я
прийняв. А що я Його син, Бог послав у моє серце Духа Сина Свого, що
викликує: „Авва, Отче!” Тому я вже не раб, але син. А як син, то й
спадкоємець Божий через Христа. (Гал. 4,4-7.)
Бог призначив наперед, що мене усиновить для Себе Ісусом Христом, за
вподóбанням волі Своєї. (Еф. 1,5.)
Велику любов дав мені Отець, щоб я був дитиною Божою. Я тепер Божа
дитина, але ще не виявилось, щó я буду. Та знаю, що, коли з’явиться, то
буду подібний до Нього, бо буду бачити Його, як Він є. (1Ів. 3,1-2.)
Я виправдaвся Його благодаттю, і став спадкоємцем за надією на вічне
життя. (Тит. 3,7.)
Захотівши, Він мене породив словом правди, щоб я став якимсь
первопочином творів Його. (Як. 1,18.)
Благословенний Бог і Отець Господа мого Ісуса Христа, що великою
Своєю милістю відродив мене до живої надії через воскресeння з мертвих
Ісуса Христа, на спадщину нетлінну й непоручну та нев’янучу, заховану в
небі для мене. (1Петр. 1,3-4.)
Я народжений від Бога не з тлінного насіння, але з нетлінного, – Словом
Божим живим та тривалим. (1Петр. 1,23.)
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Визнання Божого Слова про Святого Духа
Дух Святий, Утішитель і Допомога, зі мною перебуває навіки. (Ів. 14,16.)
Дух Святий, Дух правди, при мені перебуває, і в мені буде Він. (Ів. 14,17.)
Дух Святий, Утішитель, що Його Отець послав у Ім’я Ісуса, навчить мене
усього, і пригадає мені усе, що Ісус говорив. (Ів. 14,26.)
Утішитель, що Його від Отця Ісус послав в моє серце, – Той Дух правди,
що походить від Отця, Він свідчить про Ісуса. (Ів. 15.26.)
Дух правди мене попровáдить до цíлої правди. Бо не каже Сам від Себе, а
що тільки чує у Отця, – каже, і що має настати, – звістить мені. Він
прославляє Ісуса, бо що почує від Бога і від Ісуса та й мені сповістить.
(Ів. 16,13-14.)

Я взяв Духа синíвства, що через Нього кличу: Авва, Отче! Сам Цей Дух
свíдчить рáзом із духом моїм, що я – дитина Божа. (Рим. 8,15-16.)
Дух Святий допомагає мені у моїх нéмочах; бо я не знаю, про що маю
молитись, як належить, але Сам Дух заступається за мене невимóвними
зідхáннями. (Рим. 8,26.)
Я з Господом злучився, став одним духом із Ним. (1Кор. 6,17.)
А я прийняв духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від
Бога дарóвані мені. (1Кор. 2,12.)
Є написано: „Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не
впало, те Бог приготував був тим, хто любить Його!” І мені Бог відкриє це
Своїм Духом. (1Кор. 2,9. 10.)
Я Божий храм, і Дух Божий у мені пробуває. (1Кор. 3,16.)
Моє тіло – то храм Духа Святого, що живе Він у мені, якого від Бога я
маю, і я не свій. (1Кор. 6,19.)
Я обмився, освятився, виправдався Іменем Господа Ісуса Христа й Духом
мого Бога. (1Кор. 6,11.)
Той, Хто мене в Христа утверджує, і Хто мене намастив, – то Бог, Який і
назнаменувáв мене, і в моє серце дав завдáток Духа. (2Кор. 1,21-22.)
Госпóдь же – то Дух, а де Дух Господній, – там воля. Я ж відкритим
обличчям дивлюся на славу Господню, і зміняюся в той же образ від слави
на славу, як від Духа Господнього. (2Кор. 3,17-18.)
Я маю того ж Духа віри, за написаним: Вірував я , через те говорив; і я
вірую, тому-то й говорю. (2Кор. 4,13.)
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Знаю, що Той, Хто воскресив Господа Ісуса, воскресить з Ісусом і мене, і
поставить, щоб благодать, розмножена через багатьох, збагатила подяку на
Божу славу. А Той, Хто на це саме й створив мене, – то Бог, що й дав мені
завдаток Духа. (2Кор. 4,14. 15. 5,5.)
Дякую Тобі, Отче, що Духа Святого дав Ти мені і всемогутні чуда чиниш в
мені. (Гал. 3,5.)
А плід Духа: любов, радість, мир, довготерпіння, дóбрість, милосердя,
віра, лáгідність, здéржливість ростуть в мені. (Гал. 5,22.)
А що я Його син, Бог послав у моє серце Духа Сина Свого, що викликує:
Авва, Отче! (Гал. 4,6.)
Я в духові з віри чекаю надії прáведности. (Гал. 5,5.)
Живу за Духом, й ходжу за Духом. Ходжу за Духом, і не чиню
пожадливости тіла. (Гал. 5,16. 25.)
Я росту в святий храм у Господі, в Ісусі Христі будуюся Духом на оселю
Божу. (Еф. 2,21-22.)
Мій Небесний Отець дасть мені за багатством слави Своєї силою
зміцнитися через Духа Його в чоловікові внутрішнім. (Еф. 3,16.)
Я не засмучую Духа Святого Божого, Яким я запечатаний на день викупу.
(Еф. 4,30.)

Я зáвжди повинний дякувати Богові, бо любить мене Господь, вибрав мене
спочáтку на спасíння освяченням Духа та вірою в правду, до чого покликав
Він мене через Євáнгелію, щоб отримати славу Господа мого Ісуса Христа.
(2 Сол. 2,13-14.)

Він мене спас з Своєї милости через купіль відрóдження й обнóвлення
Духом Святим, Якого Він щедро вилив на мене через Христа Ісуса,
Спасителя мого, щоб я виправдався Його благодаттю, і став спадкоємцем
за надією на вічне життя. (Тит. 3,5-7.)
Дякую моєму Богові через Ісуса Христа, що я вибраний із передбáчення
Бога Отця, посвяченням Духа, на покору й окрóплення кров’ю Ісуса
Христа: благодать та мир примножується мені. (1Петр. 1,2.)
Його заповіді бережу, я пробуваю в Ньому, а Він у мені. А що в мені
пробуває, пізнаю це з того Духа, що Він мені Його дав. (1Ів. 3,24.) Що я
пробуваю в Ньому, а Він у мені, пізнаю це тим, що Він дав мені від Духа
Свогó. (1Ів. 4,13.)
Небесний Отче, подяку даю Тобі, що причастя Святого Духа є зі мною.
(2Кор. 13,13.)

Нехай буде моя молитва перед Богом приємна й освячена Духом Святим!
(Рим. 15,16.) Амінь.
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І вблагаю Отця Я – і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік
перебувáв. (Ів. 14,16.)
Духа правди (Святий Дух), що Його світ прийняти не може, бо не бачить
Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебувáє, і в вас буде
Він. (Ів. 14,17.)
Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Ім’я Моє, Той
навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив. (Ів. 14,26.)
А коли прийде Він, Той Дух правди, Він вас попровáдить до цíлої
правди, бо не буде казати Сам від Себе, а що тільки почує, – казатиме,
і що має настати, – звістить вам. Він прославить Мене, бо Він вíзьме з
Мого та й вам сповістить. (Ів. 16,13-14.)
А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця Я пошлю вам, – Той Дух
правди, що походить від Отця, Він засвідчить про Мене. (Ів. 15,26.)
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Хто перемагає, Я дам йому …
Я від Бога, і переміг цей світ. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає
світ. (1Ів. 4,4. 5,4.)
Подяку даю Тобі, Небесний Отче, що переміг світ, бо Святий Дух в мені
проживає. Я переможець, – більший-бо Той, Хто в мені, аніж той, хто в
світі. (1Ів. 4,4.)
Небесний Отче, Іменем Ісуса Христа, дай мені вухо, щоб почути, що Дух
промовляє Церквам. (Об. 2,11. 17. 29. 3,6. 13. 22.)
Переможцеві дам їсти від дерева життя, яке в раю Божім. (Об. 2,7.)
Переможець не буде пошкóджений від другої смерти. (Об. 2,11.)
Переможцеві, Я дам йому влáду „над поганами, і буде пасти їх залізним
жезлом; вони, немов глиняний пóсуд, покрушаться”, як і Я одéржав влáду
від Свогó Отця, і дам Я йому зорю досвíтню. (Об. 2,26-28.)
Переможець зодягнеться в білу одежу, а ймення його Я не змию із книги
життя, і ймення його визнаю перед Отцем Своїм і перед Його Анголами.
(Об. 3,5.)

Переможця зроблю Я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде
назовні, і на нім напишу Ім’я Бога мого й ім’я міста Бога Мого, Єрусалиму
Нового, що з неба сходить від Бога Мого, та нове Ім’я Своє. (Об. 3,12.)
Переможцеві сісти Я дам на Моєму престолі зі Мною, як і Я переміг був, і
з Отцем Своїм сів на престолі Його. (Об. 3,21.)
Амінь.
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Я Святою оливою намастив тебе
Небесний Отче, подяку даю Тобі, бо Ти передо мною трапéзу (стіл,
уставлений їжою, їжа) зготóвив при моїх ворогах, мою гóлову Ти намастив
був оливою, моя чаша (доля) – то нáдмір пиття! (Пс. 23,5.)
Ти рóга (сила) мого піднíc, мене намастив Ти оливою свіжою. (Пс. 92,11.)
Господь подасть силу Своєму цареві, і рога повищить Свого помазанця.
(1Сам. 2,10.)

Я полюбив справедливість, а беззакóння зненáвидів, тому намастив мене
Бог, мій Бог оливою радости. (Пс. 45,8. Єв. 1,9.)
Господь помáзав мене Святою оливою, за це Дух Господній – сьогодні й
далі – на мене злине. (1Сам. 16,13.)
Нехай так злине на мене Твоє святе помазання, як та добра олива на
гóлову, що спливáє на бóроду, Аарóнову бóроду, що спливає на кінцí одежі
його. Нехай так злине Твоє святе помазання, як хермóнська росá, що
спадає на гóри Сіóну. (Пс. 133,2. 3.)
І проходив Я повз тебе, і бачив тебе, як ти валявся в своїй крові, і сказав Я
до тебе: Живи в своїй крові! Так, Я сказав тобі: Живи в своїй крові! І
проходив Я повз тебе, і побачив тебе, аж ось час твій наспів, – час кохання.
І простягнув Я полу (крила) Свою над тобою, і закрив твою наготу, і
присягнув тобі, і ввійшов з тобою в заповіт, – говорить Господь Бог, – і
став ти Мій. І обмив Я тебе водою, і сполоскав Я кров твою з тебе, і натер
тебе оливою. (Єз. 16, 6. 8. 9.)
Дякую Тобі, Господи, що знайшов Ти мене, намастив Своєю святою
оливою, постійно є зі мною сильна рука Твоя, а рамено Твоє зміцнює
мене. Зі мною Твоя вірність та милість Твоя, а Йменням Твоїм мій ріг
піднесéться. (Пс. 89,21. 22. 25.)
Ти мене ведеш на висóтах землі, Ти медом із скелі мене годуєш, і оливою з
скéльного крéменя, а скеля оливні струмки біля мене ллє.
(5Мс. 32,13. Йов. 29,6.)

Подяку даю Тобі, що кожного часу одежа моя є біла, і олива з моєї голови
не закінчиться. (Екл. 9,8.)
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Господь допоможе Своєму помазанцеві
Поглянь же, о Боже і придивись до обличчя Свого помазáнця! (Пс. 84,10.)
Господь подасть силу Своєму цареві, і рога повищить Свого помазанця.
(1Сам. 2,10.)

Велику допомогу дає Господь Своєму цареві, і милість вчиняє Своєму
помáзанцеві й насінню його аж навіки. (Пс. 18,51.)
Господь допоможе Своєму помазанцеві, дає йому вíдповідь з неба святого
Свогó могутніми чинами помічнóї правиці Своєї. (Пс. 20,7.)
Господи, Ти сила нарóду Свого, і зáхист спасíння Свого помáзанця.
(Пс.28,8.)

Господь не дозволить нікому кривдити мене, і за мене Він царям
докорятиме; казатиме: Не доторкайтеся до Моїх помазáнців, а пророкам
Моїм не робíть лихого. (Пс. 105,14-15.)
Так кажеш Господи: Не доторкайтеся до Моїх помазáнців, а пророкам
Моїм не робíть лихого! (1Хр. 16,22.)
Я вирощу силу (владу) Своєму слугові, для Свого помазáнця вготую
світúльника. Ворoгів твоїх сóромом позодягáю, a на тобі коронa твоя буде
сяяти. (Пс. 132,17-18.)
Господи, Ти вийдеш спасти Свій нарóд, спасти Помазанця Свогó; Ти з
дому безбожного гóлову зіб’єш, обнажиш Ти основу по шию. (Ав. 3,13.)
Так говорить Господь до Свого помáзанця: Я мíцно тримаю тебе за
правицю, щоб перед обличчям твоїм повалити нарóди, і з стéгон царів
розв’яжу пояси, щоб відчинити двері перед тобою, а брами не будуть
замкнені. Я перед тобою піду й повирíвнюю висунене, двері мідні
зламаю і порозбиваю залізні засуви. І дам тобі скарби, що в тéмряві, та
багáтства захóвані, щоб пізнав ти, що Я – то Господь, Який кликав тебе за
йменням твоїм, з любов’ю тебе звав, Я тебе підперізував, хоч ти Мене не
знав. (Іс. 45,1-5.)
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Молитва у випадку захворювань ракових клітин, пухлин,
запалення лімфовузлів та інших хворіб
(Після попередньої молитви пропонуються хоча б 3 раз у день вимовляти. А коли
сильніші признаки якоїсь хвороби, тоді більше раз. З повною вірою, владою та
впевненістю вимовляймо!)

Христос відкупив мене від прокляття Закону, за це забороню, щоб
пухлини та вузли були в моєму тілі! Через Боже життя, яке в мені є,
пропаде в моєму тілі все недобре, що створилося в мені, те що не Господь
Бог створив та наказав. Божа всемогутня сила на місце поставить мою
силу та моє здоров’я. (Нал. 3,13. Марк. 11,23. Рим. 8,11.)
Мій Отець – Виноградар, а Ісус Виноградна лоза, я галузка. В Отчому
городі не народжуються недобрі клітини, ракові пухлини, бо Ісус не дає
життя їм, не насичує життям ці клітини. Ці клітини зсохнуть, тому що
відтинуться від джерела життя; знищаться в моєму тілі. Я залишуся на
праведній виноградині. Ісусове життя в мені є, яке через творящу силу
Всемогутнього та через Його вічну любов, такі досконалі та здорові
клітини творить в моєму тілі, які Його вічне життя та Його славу
звіщують. (Ів. 15,1-5.)
Я більше не даю місця вузлам та пухлинам у моєму тілі, бо не мають
права до мого тіла. Вони до минулого відносяться, бо волею Божою
визволився я із влади темряви. (Кол. 1,13.)
Всі внутрішні органи та клітини мого тіла в такій досконалості діють, як
це Бог запланував та створив. Я забороню в моєму тілі неправильну
функцію в Ім’я Ісуса Христа. (1Мс. 1,26. 27. 31.)
Отче, Твоє Слово в частину мою, в частину мого тіла стало; Твоє Слово
тілом стало в мені. Твоє Слово в моєму кровообігу тече. Так як Твоє
Слово тече в моїх жилах, прибуде до кожної клітини, органа мого тіла. У
ритмі Твого святого життя б’ється моє серце, що Святе життя посилає до
кожної клітинки та до кожного органу мого тіла. Це святе та в усій силі
повне життя на місце поставить і знову побудує, відновить моє тіло,
оскільки Ти послав Своє Словота уздоровив мене. (Іс. 55,10. 11. Пс. 107,20.)
Як Твоє слово появиться в мені, усі неправильні клітинки безслідно
зникнуть в моєму тілі. Пухлини, вузли, м’язові проблеми в минулому, бо
Божу силу ворог не вистоїть. Вимагаю від кісток моїх і від моїх м’язів
досконалої діяльності Іменем Ісуса Христа. (Марк. 11,23. Мат. 17,20. Ів. 14,13.)
Бо закон Духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха й
смерти. Твоє життя наповнює силою всі мої клітини мого тіла. (Рим. 8,2.)
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Хвороба має зникнути переді мною через силу Духом Святим, бо чиню
опір їй Іменем Ісуса Христа. (Як. 4,7.)
Чиню опір хворобі, мов спокушенню від диявола. В моєму тілі не мають
існувати пухлини, бо Дух Святий проживає в мені і Боже Слово
вкорінилося в моє серце, що росте міцно в мені і владу бере в моєму житті.
Я переможець над хворобою, бо більший Дух Святий, Який в мені є,
аніж хвороба, яка в світі є. (Марк. 4,8. Дії 19,20. 1Ів. 4,4.)
Хвороба не володіє наді мною, бо визнаю Боже Слово. (Марк. 11,23.) Іменем
Ісуса Христа. Амінь!
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Щоб життя зміцнити
(З повною вірою та владою вимовляймо, коли лише маємо потребу. Після дійсного
виздоровлення пропонується й цю молитву постійно вимовляти.)

Тіло, словами віри говорю до тебе. Вимагаю, щоб усі мої внутрішні
органи досконало діяли, бо ти є храм Духа Святого. За це я наказую тобі
Іменем Ісуса Христа і через силу та владу слова Його, щоб ти в
досконалому здоров’ї жив. Отче, чиню опір противнику (дияволу), що в
любій формі наближається його атака проти мене, – то й утече він від
мене. Вимагаю від мого тіла, щоб міцне і здорове було. Відхилю любу
атаку хвороби. (Кор. 3,16. Ів. 14,13. Як. 4,7.)
Ти так говориш Господи: Загинутого відшукаю, а сполошеного поверну,
а пораненого перев’яжу, а хворого зміцню та оздоровлю! (Єз. 34,16.)
За це не помру, але житиму, і буду звіщати про чини Господні. (Пс. 118,17.)
Отче, Ти простив всі мої провини, вилікував всі мої хвороби, визволив
моє життя від могили. Ти милістю та милосердям мене коронуєш;
бажання моє насичаєш добром, – відновиться, мов той орел, моя юність.
(Пс. 103,3-5.)

Іще в сивині я буду цвісти, з Твоєю силою буду ситий та свіжий, щоб
розповідати, що щирий Господь, моя скеля! (Пс. 92,15. 16.)
Господи, Ти благословляєш мій хліб та воду мою, і відсторониш від мене
хворобу. Дякую, що число моїх днів доповниш; за це я живу в
досконалому і в повному здоров’ї. (2Мс. 23,25. 26.)
Амінь.
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Пульсуючі вени і клітини
Іменем Ісуса мої вени не закупоряться і не звужуться. Ви вени, чисті та
еластичні, точно так дієте, як Господь Бог наказав. (Лук. 17,6. Марк. 11,23. Іс. 55,11.
Ів. 14,13. 13.)

Закóн духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закóну гріха й
смерти, за це не дозволю, щоб гріх, хвороба або смерть володіла мною.
(Рим. 8,2. 6,13. 14.)

Той самий Дух живе й в мені, що воскресив Ісуса з мертвих, і ця
всемогутня сила розтече в моїх венах, здоров’я творить в моєму тілі.
(Рим. 8,11.)

Іменем Ісуса забороню моєму тілові, щоб хворобі в любих проявленнях,
як брехні давалося; тому що всяка хвороба від неправди батька (диявола)
походить. (Ів. 8,44.)
Я забороню тілові, щоб на помилкову брехню (віруси і бактерії) слухало. Я
забороню тілові, щоб проти життя та здоров’я діяло. Моє тіло признаки
хвороби не приймає. Мого тіла кожна клітина представляє життя та
здоров’я. (Ів. 10,10.)
Амінь.
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Імунітет
Іменем Ісуса мій імунітет досконало діє. Силою життєвих слів говорю до
мого імунітету. Забороню помилкову і неправильну діяльність. Живе в
мені Дух Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих, і цей Дух Божим
життям, силою, мудрістю зміцнює мій імунітет, що сторожить над
життям та здоров’ям мого тіла. (Рим. 8,11.)
Мій імунітет в тому досконалому порядку діє, як Господь Бог створив, бо
Ісусове життя з’явилося в моєму тілі. Я член Тіла Його, від тіла Його
й від костей Його! (2Кор. 4,10. Еф. 5,30.)
Мій імунітет зразу впізнає всі бактерії і віруси, що доторкаються до мого
тіла, і зразу знищує їх у Ім’я Ісуса. За це в досконалому здоров’ї живу
кожного дня мого життя. (Марк. 11,23.)
Амінь.
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Я знайду Богопізнання
Дякую Тобі, Господи, що Ти таке серце дав мені, яким зможу пізнати
Тебе, і я зможу навернутися до Тебе всім серцем своїм. (Єр. 24,7.)
Подяку даю Тобі, Небесний Отче, що спочине на мені Дух Господній, –
дух пізнáння та стрáху Господнього. (Іс. 11,2.)
За це зрозумію страх Господній, і знáйду я Богопізнáння. (Пр. 2,5.)
Я прийняв духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога
дарóвані мені. (1Кор. 2,12.)
Дякую Тобі, Отче, що Духом Святим пізнаю усе те, що Ти подарував був
мені. (Ів. 16,13.)
Дякую Тобі, Отче, що зможу пізнати правду, – а правда мене вільним
зробить. (Ів. 8,32.)
Я пізнáю Христову любов, яка перевищує знання, щоб був я напóвнений
всякою повнотóю Божою. (Еф. 3,19.)
Я молюсь про те, щоб моя любов примножáлась ще більше та більше в
пізнáнні й усякім дослíдженні. (Фил. 1,9.)
Я в Ньому знаходжуся не з власною праведністю, яка від Закóну, але з
тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його
й силу Його воскрéсення. (Фил. 3,9. 10.)
Я пізнáю благодать Божу в правді. (Кол. 1,6.)
Я напóвнений всякою мудрістю й розумом духовним для пізнáння волі
Його. (Кол. 1,9.)
Я поводжуся налéжно до Тебе Господи в усякому догодженні , в усякому
доброму ділі приношу плід і зростаю в пізнáнні мого Бога. (Кол. 1,10.)
Зодягнуся в нову людину, що відновлюється для пізнáння за образом
Створителя її. (Кол. 3,10.)
А Богові подяка, що Він постійно чинить мене переможцем в Христі, і
запáшність знання про Себе через мене виявляє на всякому місці.
(2Кор. 2,14.)

Господь в серці моєму засяяв, щоб просвітити мені знання слави Божої –
в Особі Христовій. (2Кор. 4,6.)
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Благодать мені та мир примнóжиться в пізнáнні Бога й Ісуса, Господа
мого. (2Петр. 1,2.)
Зростаю в благодаті й пізнанні Господа мого й Спасителя Ісуса Христа.
(2Петр. 3,18.)

Знаю, що Син Божий прийшов, і розум мені дав, щоб пізнати
Правдивого, і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він – Бог
правдивий і вічне життя. (1Ів. 5,20.)
Подякою повне моє серце, бо я пізнав Отця і пізнав Того, Хто від початку.
(1Ів. 2,13.)

Я досягну з’єднання віри й пізнання Сина Божого, Мужа досконалого, в
міру зросту Христової повноти. (Еф. 4,13.)
Амінь.
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Здорові кістки і кістковий мозок
І сказав мені Господь: Пророкуй про ці кості, та й скажеш до них: Сухі
кóсті, послухайте слова Господнього! Так говорить Господь Бог до цих
кістóк: Ось Я введу у вас духа – і ви оживéте. І дам на вас жили, і
виросте на вас тіло, і простягну на вас шкіру, і дам у вас духа, – i ви
оживéте. І пізнáєте ви, що Я – Госпóдь! (Єз. 37,4-6.)
Я не мудрий у власних очах; боюся Господа та ухилився від злого. Це є
ліком для тіла мого і відновленням для костей моїх. (Пр. 3,7. 8.)
Господь пильнує всі кості мої, – із них жóдна не зламається, бо я – член
Тіла Його від тіла Його й від костéй Його. (Пс. 34,21. Еф. 5,30.)
Засяє, мов досвíтня зоря, моє світло, і моє виздоровлення скоро розцвіте,
і справедливість Його ходить переді мною, а слава Господня сторóжею
зáдньою. І буде мене Господь завжди провадити, і душу мою нагодує в
посуху, кості мої позміцняє, і я стану, немов той напóєний сад, і мов
джерелó те, що вóди його не всихáють! (Ic. 58,8. 11.)
Радíє моє серце, і як трава молода, розквітуть мої кóсті, і я пізнаю
Господню руку над моїм життям. (Іс. 66, 14.)
Господи, почуй радість й втіху зі мною, щоб раділи кості мої. (Пс. 51,10.)
Іменем Ісуса Христа мої м’язи та кості в досконалому порядку діють, бо
Ісусове життя з’явилося в моєму тілі. (2Кор. 4,10.)
Моїх м’язів і моїх кісток досконалими називаю Іменем Ісуса. Мої м’язи і
кістки не дають відповідь на хворобу, тому що 1Петр. 2,24 дух слова
привився в мої м’язи і в мої кістки, і творить повне життя, здоров’я. Іменем
Ісуса мої кістки виробляють досконалий кістковий мозок. Мій кістковий
мозок чисту кров виробляє, яка сторожить над здоров’ям мого тіла. Мої
кістки дають відсіч любому нападу хвороби. (Рим. 8,2. Ів. 14,13.) Амінь.
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Молитва за спасіння
Молитва за вічне життя
Вам необхідно родитись згори. (Ів. 3,7.) Коли хто не народиться згори, то не може
побачити Божого Царства. (Ів. 3,3.) Це Ісусові Слова. Народитись згори (відродитися)
так можливо, як це Біблія учить: визнання треба давати за нашу віру. Після того як ти
народився згори (відродився), цю невелику, але дуже важливу молитву вимовляй з
своїми любимими, з близькими, з родичами, знайомими, і з усіма, хто вірить в Ісуса
Христа. Тому що для того, щоб народитися згори, визнання треба давати за нашу віру в
Ісуса Христа. За це говорить нижче написана молитва.

Вірую, що Ісус є син Божий.
Вірую, що Ісус вмер за мої гріхи, за навчанням Біблії.
Вірую, що Ісус воскрес з мертвих за мою праведність.
Прошу Тебе, Ісусе, будь моїм Господом.
Прошу Тебе, Ісусе, будь моїм Відкупителем.
Прошу Тебе, Ісусе, будь моїм Цілителем.
Ісусе, Ти є мій Господь.
Ісусе, Ти є мій Відкупитель.
Ісусе, Ти є мій Цілитель.
Я відкуплений, спасений.
Я народжений згори (відродився) в Ісусі Христі.
Я праведний, бо Його свята кров очистила мене від всіх моїх гріхів.
Це є правда, бо Боже Слово є правда.
Дякую Тобі, Отче, що Христос відкупив мене від прокляття Закону
(від духовної смерти, хвороби, будноти). (Гал. 3,13.)
Дякую Тобі, Отче, що дав Ти мені спасіння, вічне життя. Амінь.
Бо коли ти устáми своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм
серці, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для
праведности, а устами ісповíдуємо (визнаємо) для спасíння. (Рим. 10,9. 10.)
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім’я, буде спасений . (Рим. 10,13.)
Отже, кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед Небесним Отцем Моїм
визнаю й Я. (Мат. 10,32.)
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Зодягнутий
Тіло, приказую тобі Іменем Ісуса Христа, силою Духа Святого, що зодягни
на себе Ісуса Христа. (Рим. 8,29.)
Зодягни на себе в Ісусових ранах дане духовне спасіння. Зодягни на себе
по закону тобі належне зціління, що є частиною духовного спасіння.
Зодягни на себе видиме зціління, як фізичну форму дійсності. Тіло,
зодягни на себе в Ісусових ранах дане твоє зціління у видимій формі. Як є
написано, Слово сталося тілом, так Слово зодягає тіло й в мені, бо за
Божим духовним законом з невидимого стає видиме. (Іс. 53,4. 5. Ів. 1,14. Єв. 11,3.)
Розум, приказую тобі Іменем Ісуса, силою Духа Святого, що зодягни на
себе розум Христа, бо є написано: Я маю розум Христа. (1Кор. 2,16.)
Я син світла. (1Сол. 5,5.)
За це я відкину вчинки тéмряви, і зодягнуся у зброю світла. Зодягнуся
Господом Ісусом Христом, а догóдження тілу не обертаю на
пожáдливість. (Рим. 13,12. 14.)
Я у Христа охристився, у Христа зодягнувся. У Христа зодягнувся з
голови до ніг. (Гал. 3,27.) Зодягнуся в нового чоловіка, створеного за Богом
у справедливості й святості правди. (Еф. 4,24.)
Зодягнуся в нову людину, що відновлюється в образ Христа. Зодягнуся в
нову людину, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її.
Так тим краще можна впізнати в мені Христа через могутню працю Духа
Святого. (Кол. 3,10. Гал. 3,5.)
Я міцний у Господі та в могутній силі Його. Зодягнуся в повну Божу
зброю, щоб міг я стати проти хитрощів диявольських. Підперізую стегна
свої правдою, зодягнуся у броню праведности. Взую ноги в готовість
Євáнгелії миру, а найбільш над усе візьму щитá віри, яким зможу
погасити всі огнéнні стрíли лукавого. Візьму шолóма спасіння, і меча
духовного, який є Слово Боже. (Еф. 6,10-17.)
Зодягнуся в броню віри й любови, та в шолóм надії спасíння. (1Сол.5,8.)
Зодягну справедливість, як пáнцер, і шолóм спасіння є на моїй голові.
(Іс. 59,17.)

Отож, зодягнуся, як Божий вибранець, святий та улюблений, у щире
милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. А над
усім тим – зодягнуся в любов, що вона – союз досконалости. (Кол. 3,12. 14.)
Господь підперíзує силою стéгна мої та зміцнює рамéна мої. Сила та
пишнота – моя одежа, і моя краса досконала через пишноту Господню,
яку Він на мене поклав. Вчинив мене Господь славою вічною, радістю з
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роду в рід. Господь є мені вічним світлом, і мій Бог – за окрасу мою.
(Пр. 31,17. Єз. 16,14. Іс. 60,15. 19.)

Господь пишноту дав мені замість попелу, оливу (помазання) радости
замість жалоби, одежу хвали замість темного духа, щоб я звався дубом
праведности, саджанцем Господнім, на славу Його. Велика слава моя при
Твоїй допомозі, хвалу та величність поклав Ти на мене. (Іс. 61,3. Пс. 21,6.)
Я радісно буду втішáтися Гóсподом, нехай веселиться душа моя Богом
моїм, бо Він зодягнув мене в шáту спасíння, і в одежу прáведности мене
вбрав, немов молодóму, поклав Він на мене вінця, і мов молоду,
приоздóбив красóю мене! (Іс. 61,10.)
Господи, силою Твоєю веселюся, і спасíнням Твоїм я сильно радію. Ти
мені дав бажання серця мого, і прохáння уст моїх не відмовив. Ти мене
випередив благословéннями добрá, на голову мені поклав корону зі
щирого золота. Життя я у Тéбе просив, і дав Ти мені довголíття на вічні
віки. Слава велика моя при Твоїй допомозі, хвалу та величність поклав
Ти на мене. Ти вчинив мене благословенням вічним, звеселив мене
радістю. Я маю надію на Господа, і я не захитаюся, бо милість
Всевишнього є зімною. (Пс. 21,2-8.)
Дорогий Ісусе, Ти кращий від людських синів, у Твоїх устах розлита красá
та добрó, тому благословив Бог навіки Тебе. Я, мов твій вірний солдат,
свого меча прив’язую до стегна свого, і мов величний богатирь Твоїм
Словом, Твоєю хвалою та пишнотою, що поклав Ти на мене, мчуся
перемогою за справи правди, і лагідности та справедливости, і навчить
мене страшних чинів правиця Твоя. Є написано: Мої стрíли нагóстрені, – і
від них підімною нарóди попáдають, – у серце Царських ворогів, на славу
Твою. (Пс. 45,2-5.) Амінь.
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Молитва у випадку страдання від хвороб
(Ця молитва рекомендована залежним від паління, алкоголю, наркотиків,
заспокійливих та сильно-діючих лікарств. Протягом молитви ... (назва) на місце
підходяще треба вставити. Пропонується хоча-б тричі молитися.)

Тіло, затихни, Іменем Ісуса!
Здíйметься ... (назва) тягáр з мого рамена, а з-над шиї моєї ярмó його
(диявола), і знищиться ярмó через помазання. (Іс. 10,27.)
Подяку даю Тобі, Отче, бо поламав занози мого ярмá, і прямо ведеш
мене. (3Мс. 26,13.)
... (назва) встане з мого життя та кинеться до моря Іменем Ісуса. Я
вільний від скови ... (назва) на славу Бога, Іменем Ісуса. (Мр. 11,23.) Амінь.
Мій давній чоловік розп’ятий із Христом, щоб знищилась пожадливість
тіла, щоб після цього не служив тілові в пожадливостях. (Рим. 6,6.)
Я вмер для пожадливости, але живу для Бога в Христі Ісусі, Господі
моєму. (Рим. 6,11.)
Не панує пожадливість в моєму тілі, я не слухаюся пожадливостей тіла
(Рим. 6,12.)

Я у Ісусі Христі, не за тілом ходжу, а за Духом. Бо закон духа життя в Ісусі
Христі визволив мене з рабства ... (назва). (Рим. 8,1. 2.)
Виконалося виправдання Закону на мені, бо ходжу не за тілом, а за духом.
(Рим. 8,4.)

Я ходжу за духом, думаю про духовне. Думка духовна живе в мені, що
життя та мир. (Рим. 8,5. 6.)
Я не в тілі, а в дусі, бо Дух Божий живе в мені. Христос у мені, за це дух
мій живий через праведність. (Рим. 8,9. 10.)
Живе в мені Дух Того, Хто воскресив Ісуса з мертвих, то Той, Хто підняв
Христа з мертвих, оживить і смертельне тіло моє через Свого Духа, що
живе в мені. (Рим. 8,11.)
Я не боржник тіла, щоб жити за тілом; духом умертвляю тілесні вчинки,
тому я живу. Я впорядкую тіло своє Іменем Ісуса. (Рим. 8,12. 13.)
Знаю, що тіло бажає противного духові, а дух противного тілу. Я духом іду
проти тілесних вчинків, і Дух допомагає мені в цьому, допомагає мені в
моїх немочах. (Гал. 5,17. Рим. 8,26.)
Я віддам моє тіло на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну
службу мою. (Рим. 12,1.)
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Зодягнуся у зброю світла. Як удень, поступаю доброчесно, не в гульні та
п’янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, не в тілесних
пожадливостях, але зодягнуся Господом Ісусом Христом, а догодження
тілу не обертаю на пожадливість. (Рим. 13, 12-14.)
Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність, і мир, і радість у
Дусі Святім. Я цим служу Христові, так я Богові милий. (Рим. 14,17. 18.)
Я слухняний і мудрий в доброму, а простий (невинний) в злому. (Рим. 16,19. 20.)
Знаю, що я – Божий храм, і Дух Божий у мені пробуває. Храм Божий
святий, а храм той – то я. (1Кор. 3,16. 17.)
Усе мені можна, та не все на пожиток; усе мені можна, але мною ... (назва)
володіти не повинно. Усе мені можна, але ... (назва) не є на пожиток; ...
(назва) не будує. (1Кор. 6, 12. 10,23.)
Знаю, що моє тіло – то храм Духа Святого, що живе Він у мені, якого від
Бога я маю, і я не свій. Бо дорого куплений я; отож, прославляю Бога в
тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. (1Кор. 6,19. 20.)
Я храм Бога Живого, як Бог прорік: Пробуваю в них, та ходжу серед них.
(2Кор. 6.16.)

Ходжу за духом, і не вчиню пожадливости тіла. (Гал. 5,16-18.) Я Христовий
Ісусовий, розп’яв я тіло з пожадливостями та з похотями. Духом живу,
й духом ходжу. (Гал. 5,24. 25.)
Чистою совістю стою перед Богом у Христі Ісусі, бо кров Христа, що
Себе непорочного Богу приніс Святим Духом: очистить моє сумління
від мертвих учинків, щоб служити мені Богові Живому. (Єв. 9,14.)
Як слухняний, не застосовуюся до пожадливостей тіла, але за Святим, що
покликав мене, і я святий у всьому моєму повóдженні; бо написано:
Будьте святі, – Я-бо святий. (1Петр. 1,14-16.)
Я здержуюся від тілесних пожадливостей, що воюють проти духа.
(1Петр. 2,11.) Я не слухаюся пожадливостей тіла. (Рим. 6,12.)
Я живу згідно з Христовою Євáнгелією. (Фил. 1,27.)
Молюся, щоб образ Христа відбився в мені. (Гал. 4,19.)
Решту часу в тілі живу вже не для пожадливостей людських, а для Божої
волі. Я здержаний і тверезний, щоб міг молитися. (1Петр. 4,2. 7.)
Я воскрес з Христом, за це шукаю того, що вгорі, де сидить Христос по
Божій правиці. Думаю про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж я
вмер, а життя моє сховане в Бозі з Христом. Коли з’явиться Христос, моє
життя, тоді з’явлюся з Ним у славі і я. Отож, умертвляю мої земні члени,
пожадливість ... (назва). Скину з себе людúну стародáвню з її вчинками, і
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зодягнуся в нову людину, що відновлюється для пізнáння за образом
Створителя її. (Кол. 3,1-5. 9-10.)
Іменем Ісуса відстороню всі перепони та спокушування ... (назва), та й
біжу з терпеливістю до боротьби, яка переді мною. Дивлюся на Ісуса, на
Начальника й Виконавця віри, Хто перетéрпів хреста, і сів по правиці
престолу Божого. (Єв. 12,1. 2.)
Я виконавець Божого Слова, а не лише слухач, щоб себе самого не
обманював. (Як. 1,22.)
Де Дух Господній, – там воля, звільнення з під скови ... (назва). Я в цій
волі ходжу. Дивлюся на славу Господню відкритим обличчям, і змінююся
в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. (2Кор. 3,17. 18.)
Отче, через Твоє Слово я переможець. Я переможець над світом, я
переможець над тілом своїм і переможець над дияволом кров’ю Агнця
(Ісуса Христа) та словом (Божим Словом) свого засвідчення. (1Ів. 4,4. Об. 12,11.)
Амінь.
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У випадку ожиріння та переїдання
(Молитва перед вживанням їжі)

Тіло, затихни, Іменем Ісуса!
Обжорство і зайва вага встане з мого життя, і кинеться до моря,
Іменем Ісуса. Я вільний від скови зайвої ваги на славу Бога, Іменем
Ісуса! (Марк. 11,23.)
Я маю поживу на їдження. Пожива моя – чинити волю Того, Хто послав
мене, і справу Його довершúти. (Ів. 4,32. 34.)
Я не бажаю їду настільки, щоб поправився. Я віддам своє тіло на жертву
живу, святу, приємну Богові, як розумну службу мою. (Рим. 12,1.)
Я віддам своє тіло Богові; моє тіло – то храм Духа Святого, що живе
Він у мені, якого від Бога я маю. Я не свій, бо дорого куплений я. Іменем
Ісуса чиню опір, щоб я переївся. Прославляю Бога в тілі своєму та в дусі
своєму, що Божі вони. Прославляю Бога досконалим здоров’ям мого тіла.
(1Кор. 6,19. 20.)

Мій давній чоловік розп’ятий із Христом, щоб знищилась пожадливість
тіла, щоб після цього не служив тілові в пожадливостях. (Рим. 6,6.)
Я вмер для пожадливости, але живу для Бога в Христі Ісусі, Господі
моєму. (Рим. 6,11.)
Не панує пожадливість в моєму тілі, я не слухаюся пожадливостей тіла.
(Рим. 6,12)

Як слухняний, не застосовуюся до пожадливостей тіла, але за Святим, що
покликав мене, й я святий у всьому моєму поводженні; бо написано:
Будьте святі, – Я-бо святий. (1Петр. 1,14-16.)
Я здержуюся від тілесних пожáдливостей, що воюють проти духа.
(1Петр. 2,11.)

Я не боржник тіла, щоб жити за тілом. Духом умертвляю тілесні вчинки,
тому я живу. Я впорядкую тіло своє Іменем Ісуса. (Рим. 8,12. 13.)
Виконалося виправдання Закону на мені, бо ходжу не за тілом, а за духом.
(Рим. 8,4.) Я ходжу за духом, думаю про духовне. Думка духовна живе в
мені, що життя та мир. (Рим. 8, 5. 6.)
Зодягнуся у зброю світла. Як удень, поступаю доброчесно, не в тілесних
пожадливостях, але зодягнуся Господом Ісусом Христом, а догодження
тілу не обертаю на пожадливість. (Рим. 13,12-14.)
Я Христовий Ісусовий, розп’яв я тіло з пожáдливостями та з пóхотями.
Духом живу, й духом ходжу. ( Гал. 5,24. 25.)
Я ходжу за духом, і не вчиню пожадливости тіла. (Гал. 5,16.)
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Бо Царство Боже не пожива й питво, але праведність, і мир, і радість у
Дусі Святім. Я цим служу Христові, так я милий Богові. (Рим. 14,17. 18.)
Я виконавець Божого Слова, а не лише слухач, щоб себе самого не
обманював. (Як. 1,22.)
Святий мій Отче, дякую Тобі, що визволився з рабства зайвої ваги, бо
Ти зламав занóзи мого ярмá через Слово. Через Твоє Слово я
переможець. Я переможець над світом, над тілом своїм і над дияволом
кров’ю Агнця (Ісуса Христа) та словом (Божим Словом) свого засвідчення.
(Єз. 34,27. 1Ів. 4,4. Об. 12,11.) Амінь
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Заповіта склав зімною Господь!
І Я – ось із ними умова Моя, говорить Господь: Мій Дух, який на тобі, та
словá Мої, що поклав Я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст, і з уст
нащáдків твоїх, і з уст нащадків потóмства твогó, говорить Господь,
відтепéр й аж навіки! (Іс.59,21.)
Заповіта склав зімною Господь для життя та для миру. Закон правди в
устáх моїх, і не знаходиться кривда на моїх губах; у мирі й простóті ходжу
я з Тобою Господи, і багато когó до Тебе наверну. (Мал. 2,5-6.)
Бо Господь Я, дам тобі заплату за чин твій поправді, і з тобою складу
заповіта довíчного! І буде насіння твоє знане між людами, і між
народами твої нащáдки, – усі, хто бачити їх буде, пізнáють їх, що вони – те
насіння, яке благословúв був Господь! (Іс. 61,8-9.)
Я звіщаю устами своїми про вірність Твою з роду в рід, бо Ти так говориш
Господи: Я склав заповіта з вибрáнцем Своїм, присягнув Я моєму рабóві:
Встановлю, зміцню Я навíки насíння твоє, а твій трон Я збудую на вічні
віки! (Пс. 89,4-5. 2.)
Говорить Господь: Я склав з тобою вічного заповіта, що не відвернуся від
тебе, щоб тобі не чинити Свого добра. І буду Я тíшитись тобою, щоб
чинити тобі добро, і спровáджу на тебе все добро, яке провіщав Я про тебе.
(Єр. 32,40-42.)

Господь, Бог Небесний, Бог великий та грізний, що дотримує заповіта та
милість для тих, хто любить Його, та хто додéржує Його заповіді. (Неем. 1,5.)
Я пізнáю, що Господь, Бог мій, – Він той Бог, той Бог вірний, що стереже
(дотримує) заповіта та милість для тих, хто любить Його, та хто додéржує
Його заповіді. (5Мс. 7,9.)
Так говорить Господь, мій Бог: Свою милість для тебе навíки сховáю, і
Мій заповіт тобі вірний. (Пс.89,29.)
Ласки Своєї від тебе Я не заберу, і не зрáджу тебе в Своїй вірності, не
збезчéщу (не переламаю) Свого заповіту, а щó було з уст Моїх вийшло,
того не зміню! Одне в Своїй святості Я присягнув, – не повім Я неправди.
(Пс. 89,34-36.)

Бо зрушаться гóри й холми захитáються; але милість Моя не відійде від
тебе, і заповіт Мого миру не захитається, каже твій милостивець,
Господь. (Іс. 54,10.)
Ось, Я даю тобі свого заповіта: мир. І буде тобі та насінню твоєму заповіт
вічного священства. (4Мс. 25,12-13.)

100

І складу з вами заповіта миру, – це буде вічний заповíт із вами. І зміцню
вас, і намнóжу вас, і дам Свою святиню серед вас навіки! (Єз. 37,26.)
Бо Господь, Бог твій – Бог милостивий: Він не залишить тебе й не знищить
тебе, і не забуде Свого заповіту, яким присягнув був мені. (5Мс. 4,31.)
Ти дорогий син мій, люба дитина моя. Завжди сильно тебе пам’ятаю –
говорить Господь –, за тебе хвилюється нутро Моє, змилосерджуся
справді над тобою. (Єр. 31,20.)
Поприходять сини мої – говорить Господь – разом, усе плачучи, будуть
ходити та Господа, Бога свого шукати. Вони будуть питати про Сіона,
куди їхні обличчя повернені, – щоб прийти й прилучитись до Господа
вічним заповітом, який не забудеться. (Єр. 50,4-5.)
І обернусь Я до тебе, і розплоджу тебе, і розмнóжу тебе, і виконаю Свого
заповіта з тобою. І поставлю місце перебувáння Свого серед вас, – і Дух
Мій не обридить вами. І Я буду ходити серед вас, і буду вам Богом, а ви
будете Мені нарóдом. Я – Господь, що вивів тебе з рабства ворожого, і
поламав занóзи твого ярмá, і зрівнює тобі всі дороги. (3Мс. 26,9. 11-13.)
І буду пам’ятати Господа, Бога свого, бо Він Той, що дає мені силу набути
багатство, щоб виконати Свого заповіта, якого присягнув Він мені.
(5Мс. 8,18.)

Позбирайте для Мене побожних Моїх, що над жертвою склали заповіта
зо Мною. (Пс. 50,5.)
Так говорить Господь: Слухайтесь слів заповіту цьогó, і викóнуйте їх!
(Єр. 11,6.)

Будь мужній – говорить Господь – будь мужній, і роби (виконуй Слóва), бо Я
з тобою. Слóва, яким Я склав з тобою заповіта, а Дух Мій пробуває серед
вас. Не бійтеся! (Ог. 2,4-5.)
Коли справді послухаєте Мого голосу і будете дотримувати заповіту
Мого, то станете Мені власністю більше всіх народів, бо вся земля – то
Моя. І ви станете Мені цáрством священиків та народом святим.
(2Мс. 19,5-6.)

Всі Господні стежки – милосéрдя та правда для тих, хто Йогó заповіта й
свідоцтва додéржує. (Пс. 25,10.)
Милість Господня відвіку й довіку на тих, хто боїться Його, і правда Його
– над синами синів, що Його заповіта додéржують, і що пам’ятають
накáзи Його, щоб виконувати їх. (Пс. 103,17-18.)
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Боже Слово живе та діяльне
Не хлібом самим живе любина, але всім тим, що виходить із уст
Господніх, живе людина! (5Мс. 8,3.)
Написано: Не хлібом самим живе людина, але кожним Словом, що
походить із уст Божих. (Мт. 4,4.)
Написано: Не хлібом самим живе людина, але кожним Словом Божим!
(Лк.4,4.)

Господні слова – слова чисті, як срíбло, очищене в глинянім гóрні, сім раз
перетóплене! (Пс. 12,7.)
Бог – непорочна дорóга Його, слово Господнє очищене; щит Він для всіх,
хто вдається до Ньóго! (Пс. 18,31.)
Кожне Боже слово очищене, щит Він для тих, хто в Нім пристановище
має. (Пр. 30,5.)
Бог – непорочна дорóга Його, слово Господнє очищене, щит Він для всіх,
хто вдається до Ньóго! (2Сам. 22,31.)
Вельми очищене слово Твоє, і Твій раб його любить. (Пс. 119,140.)
Господи, годуй мене хлібом, для мéне признáченим. (Пр. 30,8.)
В людських ділáх, за словом уст Твоїх, я стерігся доріг гнобителя. (Пс. 17,4.)
Меч духовний виходить із уст моїх, який є Слово Боже. (Еф. 6,17. Об. 19,15. 21.)
Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосíчного, –
прохóдить воно аж до поділу душі й духа, суглóбів та мозків, і спосібне
судити думки та нáміри сéрця. (Єв. 4,12.)
Хіба слово Моє не таке, як огонь, – говорить Господь, – і як молот, що
скелю розлупує? (Єр. 23,29.)
Я пильную Свого слова, щоб спрáвдилось воно. (Єр. 1,12.)
Боже Слово – то правда і сповниться в моєму житті. Бо це говорить
Господь Бог: Яке слово говоритиму, те буде виконане. Я не збезчéщу
Свого заповіту, а щó було з уст Моїх вийшло, того не зміню!
(Ів. 17,17. Єз. 12,28. Пс. 89,35.)

Я росту в Господі, і Господь є зімною, і не кину ані жодного зо всіх Його
слів. (1Сам.3,19.) Бо щире (правдиве) Господнєє слово, і кожен чин Його
вірний. Бо сказав Він – і сталось, наказав – і з’явилось. (Пс. 33,4. 9.)
Бо як дощ чи то сніг сходить з неба й туди не вертáється, аж поки землі не
напóїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачéві, а хліб їдунóві, –
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так буде і Слово Моє, що вихóдить із уст Моїх: порожнім до Мене воно
не вертáється, але зробить, що Я пожадáв, і буде мати повóдження в
тóму, на що Я його посилав! (Іс. 55,10. 11.)
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Ось, Я даю в твої уста слова Мої
І сказав мені Господь: Сину людський, зверни своє серце, і побач своїми
очима, а своїми вухами послухай усе, щó Я говоритиму з тобою. А коли
Я говоритиму з тобою, то відкрию твої уста, і ти скажеш до них: „Так
говорить Господь Бог”. Хто хоче слухати – нехай слухає, а хто не хоче –
нехай не слухає. (Єз. 44,5. 3,27.)
За це я стою на сторóжі своїй, і на облозі я стану, і виглядаю, щоб бачити,
щo Господь каже мені, і щó відповідає на жалобу мою. (Ав. 2,1.)
Я буду з устами твоїми, і буду навчати тебе, щó ти маєш говорити, і щó
маєш робити. (2Мс. 4,12. 15.)
І простяг Господь руку Свою, і доторкнувсь моїх уст та й до мене сказав:
Ось Я дав в твої уста слова Мої! (Єр. 1,9.)
І Я дам тобі мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити
їй всі противники твої, і волосина тобі із голови не загине. (Лк. 21,15. 18.)
Господь вклав слово до моїх уст, і я тé говорю, щó Господь вклав в мої
уста. (4Мс. 23,5. 12.) Від Господа – відповідь мого язика. (Пр. 16,1.)
Так говорить Господь, мій Відкупитель, та Той, що мене вформував від
утрóби: Я, Господь, Той, Хто чинить усе, Хто спóвнює слово Свого раба,
і виконує раду Своїх посланцíв. (Іс. 44, 24. 26.) Я пильную Свого слова, щоб
спрáвдилось воно. (Єр. 1,12.)
Ти пíдеш до всіх, куди тільки пошлю Я тебе, і скажеш усе, що тобі
накажу. Не лякайсь перед ними, бо Я буду з тобою, щоб тебе рятувати! –
говорить Господь! (Єр. 1, 7-8.)
Ти пірперéжеш стéгна свої та й устанеш, і будеш говорити їм усе, що Я
накажу тобі. Бо Я ось сьогодні поставив тебе містом твердинним, і
залізним стовпóм, і мідяними мурами по всій землі. І будуть вони воювати
з тобою, та не переможуть тебе, бо Я із тобою, – говорить Господь, – щоб
тебе рятувати. (Єр. 1,17-19.)
Перед лицем Моїм станеш і будеш як уста Мої. І дам Я тебе для оцьóго
нарóду за мура міцнóго із міді, і будуть вони воювати з тобою та не
перемóжуть тебе, бо Я буду з тобою, щоб спасати тебе й щоб тебе
рятувáти, говорить Господь. І врятую тебе з руки злих, і з рук
насильників тих тебе визволю! (Єр. 15,19-21.)
Господи, Ти кладеш словá Свої в уста мої, і ховаєш мене в тіні рук
Своїх. Ось стану розумне робити, підíймуся й буду повищений, і
височéнним я стану! (Іс. 51,16. 52,13.)
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Господь із утрóби покликав мене, моє ймéння згадав з нутра нéньки моєї. І
мої уста вчинив Він, як той гострий меч, заховав мене в тíні Своєї руки,
і мене вчинив за добíрну стрілу, в Своїм сагайдацí заховав Він мене. І до
мене говорить: Ти раб Мій, яким Я прославлюсь! (Іс. 49,1-3.)
Меч духовний, який є Слово Боже. І Боже Слово виходить
з уст моїх, живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного.
(Еф. 6,17. Об. 19,15. 21. Єв. 4,12.)

Так каже Господь Бог: Ось Я в уста твої вкладу слово Своє за огонь, а
ворог – то дрóва, – і він пожерé їх! (Єр. 5,14.)
Бо Слово Твоє таке, як огонь, і як молот, що скелю розлупує. (Єр. 23,29.)
І Я – ось із ними умова Моя, говорить Господь: Мій Дух, який на тобі, та
словá Мої, що поклав Я до уст твоїх, не уступлять вони з твоїх уст, і з
уст нащáдків твоїх, і з уст нащадків потóмства твогó, говорить Господь,
відтепéр й аж навіки! (Іс. 59,21.)
Заповіта склав зімною Господь для життя та для миру. Закон правди є в
устах моїх, і не знаходиться кривда на губах моїх; у мирі й простоті
ходжу я з Тобою Господи, і багато кого до Тебе наверну. (Мал. 2,5-6.)
Уста мої знання стережуть та Божий закон вимовляють, так як я посол
Господа Саваота. (Мал. 2,7.)
Бо як дощ чи то сніг сходить з неба й туди не вертається, аж поки землі не
напоїть і родючою вчинить її, і насіння дає сівачеві, а хліб їдунові, –
так буде і Слово Моє, що виходить із уст Моїх: порожнім до Мене воно
не вертається, але зробить, що Я пожадав, і буде мати поводження в
тому, на що Я його посилав! (Іс. 55,10-11.)
Не відійде Боже Слово від моїх уст, але роздумую про нього вдень та
вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ньому, бо тоді будуть
щастливі мої дороги , і тоді буде щастити мені. (Єг. 1,8.)
Господь Бог мені дав мову впрáвну, щоб уміти зміцнити словом
змученого, Він щоранку пробуджує, збуджує вухо мені, щоб слухати, мов
учні. Господь Бог відкрив вухо мені, і я не став неслухняним, назад не
відступив. І Господь Бог допоможе мені, тому не соромлюся я. (Іс. 50,4-5. 7.)
За це очі мої відкриті, вуха мої слухають, серце моє знання розуміє, язик
мій скоро і виразно говорить. (Іс. 32, 3-4.)
Дух Господній говорить в мені, а слово Його – на моїм язику. (2Сам. 23,2.)
Нехай ллється наука Господня із уст моїх, мов той дощ, хай тече, як роса,
моя мова, як краплі дощу на траву, та як злива на зелень! (5Мс. 32,2.)
Перед Богом, у Христі я говорю на будову святих. (2Кор. 12,19.)
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Я говорю Боже Слово, як із щирости, як від Бога, перед Богом, у Христі!
(2Кор. 2,17.)

Я прийняв духа не світу, але Духа, що з Бога, щоб знати про речі, від Бога
даровані мені, що й говорю не вивченими словами людської мудрости, але
вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне до духовного.
(1Кор. 2,12-13)

Дух-бо Святий мене навчúть тієї години, щó потрібно казати. (Лук. 12,12.)
Тієї години буде мені дáне, щó маю я говорити. Бо не я промовлятиму, але
Дух Отця мого в мені промовлятиме. (Мт. 10,19-20.)
Не турбуюся на перед, щó мені говорити, і не думаю, – а щó дане мені
буде тієї години, то те говоритиму; бо не я промовлятиму, але Дух
Святий. (Мр. 13,11.)
Бо від себе я не говорю, а Отець, що послав мене, – то Він мені заповідь
дав, що я маю казати та щó говорити. (Ів. 12,49.)
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