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Навчи нас молитися

Коли моя донька була маленькою, у нашому 
штаті сталося кілька посух. Ми заощаджу-
вали воду, молилися за фермерів, що розоря-

лися, і відчували металевий присмак у водопровідній 
воді. Під час другої посухи за шістдесят днів із неба не 
впало жодної краплі. Якось після обіду ми з донькою 
їхали в машині і побачили, як на розділовій смузі го-
рить суха трава. Я зупинилася і зателефонувала на 911.
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Через кілька днів, коли ми проїжджали те саме 
місце, воно було вигоріле і чорне. Донька почала  
ставити запитання. Чи треба цього боятися? Чи можна 
їй теж дзвонити на 911? Це може статися знову? Чому 
трава горить? Чому? Чому? Чому?

Я пояснила, що траві потрібно пити. А тепер такий 
час, що в усьому штаті трава довго не пила. У рослин 
спрага. Їм потрібен дощ.

– А що ми можемо зробити? – запитала донька.
– Тільки молитись, – відповіла я.
– Прямо зараз?
Можна і зараз.
Вона почала вимагати, щоб ми помолилися прямо 

там.
– Добре, – сказала я. 
Не зупиняючи машину і дивлячись на дорогу, я по-

чала звертатись до Небесного Отця і розповіла Йому, 
як трава хоче пити. Нагадала Йому, що дерева страж-
дають від спраги. І ще я сказала, що ми боїмося, що 
вода зовсім закінчиться. 

– Будь ласка, Боже, – попросила я, – нам потрібен 
дощ. 

Коли я закінчила, донька також помолилася, і її слова 
нагадали мені, як Господь Ісус закликав учнів бути схо-
жими на дітей у їхній вірі та смиренності (МТ. 18:2-5).

Через двадцять секунд після того, як ми сказали 
“амінь”, на лобове скло ляснула велика крапля. Мені 
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здалося, що це якась рідина з вантажівки, що їде по-
руч. Потім прилетіла ще одна крапля. 

Потім ще. І тут до мене дійшло. Неймовірно!
Не було сумніву, рідина падала прямо з неба. Я про-

терла очі, і ми поїхали далі. Деякі водії повертали на 
узбіччя, виходили з машин та стояли з піднятими до 
неба руками.

– Він відповів! – продовжувала кричати донька.
– Так, відповів, – прошепотіла я з подивом від того, 

як все зійшлося. 
Апостол Яків писав, що Бог слухає молитви звичай-

них, слабких людей. Ось його слова: “Ілля був людина, 
подібна до нас пристрастями, і він помолився молит-
вою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж три 
роки й шість місяців” (ЯК. 5:17).

Іноді нам здається, що Бог відповідає тільки на мо-
литви тих, хто має якісь виняткові здібності, а про-
хання звичайних людей залишає поза увагою. Чи вза-
галі чує Він молитви нікому невідомої мами та її ма-
ленької доньки, що їдуть у машині вздовж вигорілої 
ділянки розділової смуги? Яків відповідає саме на це 
запитання: Ілля був подібний до нас – простий смерт-
ний, і дивіться, яким був результат його молитов!

Сандра Глан
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Об’єкт наших молитов

Щоб знати, як звертатися до Бога, по-
трібно знати, якому Богу ми молимося. 
У книзі Об’явлення апостол Іван розпові-

дає про побачене, що буде в кінці часів: “І почув я ніби 
голос великого натовпу, і наче шум великої води, і мов 
голос громів гучних, що вигукували: Алілуя, бо запану-
вав Господь, наш Бог Вседержитель!” (ОБ. 19:6). Ім’я Бога, 
яке він чує, – “Господь, наш Бог Вседержитель”, що вка-
зує на Його всемогутність. І оскільки Бог всемогутній, 
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ми можемо просити про що завгодно і знати, що Він 
може це зробити. Подумайте, наприклад, що Він ро-
бить із зірками…

За кілька століть до народження Христа один із тих, 
які пророкували про Його прихід, написав від Божого 
імені: “Підійміть у височину ваші очі й побачте, хто те 
все створив? Той, Хто зорі виводить за їхнім числом та 
кличе ім’ям їх усіх! І ніхто не загубиться через всесиль-
ність та всемогутність Його” (ІС. 40:26). Вчені вважають, 
що в нашій галактиці декілька сотень мільярдів зірок, 
а у всесвіті трильйони галактик. Перемноживши, отри-
маємо одиницю з багатьма нулями! А Бог створив їх 
усіх, дав кожній із них ім’я і жодну не переплутає.

Здавалося б, дивлячись на небо з безліччю зірок, ми 
можемо відчути себе нікчемними. Так було з одним із 
біблійних поетів, який вигукнув: “Коли бачу Твої не-
беса – діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти встано-
вив, то що є людина, що Ти пам’ятаєш про неї, і син 
людський, про якого Ти згадуєш?” (ПС. 8:4-5). Хто ми? 
Лише мурахи на крихітній блакитній піщинці…

Ісус сказав учням: “Погляньте на птахів небесних, 
що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте 
ваш Небесний Отець їх годує. Чи ж ви не багато варт-
ніші за них?” А потім додав: “І про одяг чого ви клопо-
четесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони, 
не працюють, ані не прядуть. А Я вам кажу, що й сам 
Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна 
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з них” (МТ. 6:26-29). Бог, Якому належить уся влада всес-
віту, піклується про нас більше, ніж про створені Ним 
птахи, яких десь 200-400 мільярдів. А найвищий вияв 
Його турботи полягає в тому, що Він так полюбив світ, 
що віддав Свого Сина, щоб кожен, хто вірує в Нього, 
мав вічне життя (ІВ. 3:16).

Бог хоче, щоб ми усвідомили свою крихітність, 
але це не означає, що ми мізерні. Розуміючи свої мі-
кроскопічні розміри, порівняно з безмежністю Божого 
всесвіту, ми не повинні думати: “Я надто мізерний, 
щоб набридати Богові”. Нам варто думати інакше: “Бог 
такий великий і такий могутній, що може абсолютно 
все”. Ангел Гавриїл, повідомивши Марію, що вона за-
вагітніє від дії Святого Духа, додав: “Для Бога нема не-
можливої жадної речі” (ЛК. 1:37).

Оскільки Той, до Кого ми приходимо в молитві, 
дуже великий, це означає, що ми, Його творіння, по-
винні звертатися до Нього з покірними серцями. Через 
кілька десятків років після того, як Ісус Христос воскрес 
із мертвих, Його учень Петро підбадьорював страж-
даючих християн.  Він переконував їх: “Покладіть 
на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами” 
(1 ПЕТ. 5:7). Апостол Павло вказував, що молитва є ліками 

  Віруючі, яким писав Петро, швидше за все терпіли  
переслідування від рук імператора Нерона . Він звалив  
на християн вину за пожежу, яка знищила більшу частину 
Рима в 64 р . після Р . Х .
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від занепокоєння (ФИЛ. 4:6). Тому ми звертаємося до 
нашого великого Бога і розповідаємо Йому про нашу 
“журбу”, яка викликає занепокоєння, – про лікування 
раку, про пральну машину, розбитий автомобіль, загу-
блені ключі та про дитячі хвороби. Він дбає про нас.

Коли я навчалася в середній школі, мені здавалося, 
що мої молитви відволікають Бога від реально важли-
вих справ. Якось увечері в мене були такі сильні спазми 
в животі, що я в сльозах простогнала: “Я знаю, Господи, 
Ти дуже зайнятий допомогою бідним, але, будь ласка, 
на одну хвилину відвернись від них і допоможи мені!” 
І одразу відчула себе винною. Хто я така, щоб відривати 
Бога від того, що набагато важливіше? Мені напевно 
потрібно було краще дізнатися про свого Творця. Тому 
що Йому зовсім не важко одночасно допомагати бід-
ним і дати зцілення підлітку, підтримувати обертання 
Землі та стежити за рухом сотень мільярдів зірок.

Тому ми молимося, знаючи, що Бог піклується про 
нас, і що Він досить великий, щоб упоратися з усіма 
проблемами всесвіту. Один із біблійних поетів писав: 
“Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто прав-
дою кличе Його” (ПС. 144:18). Він спонукає нас наближа-
тися до Нього і обіцяє, що Сам наблизиться до нас (ЯК. 4:8).

Якщо ми з усією серйозністю будемо сприймати іс-
тину про те, що Бог дуже близький до нас і дуже потуж-
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ний, то людям доведеться силою 
піднімати нас із колін. У своїй 
книзі “Як навчити камінь гово-
рити” лауреат Пулітцерівської 
премії Енні Діллард пише про 
це так: “Загалом я не знаходжу 
християн, які не ховалися б у своїх  
катакомбах і були б досить чуй-
ними до умов, у яких вони пере-
бувають. Чи є в когось із нас хоч 
туманне уявлення про те, яку 
силу ми так безтурботно за-
кликаємо? Чи, як я підозрюю, ні-
хто в неї не вірить? Церкви – це діти, які забралися до 
хімічної лабораторії та грають із реактивами, роблячи 
з них динамітні шашки, щоб убити недільний ранок. Це 
безумство, що ми, йдучи до церкви, надягаємо солом’яні 
чи фетрові капелюхи. Нам слід  носити захисні шоломи. 
А служителям ще треба видавати рятувальні жилети 
та сигнальні ракети. Вони повинні ременями присті-
бати нас до церковних лав”.1

Діллард права. Ми дійсно недооцінюємо силу, 
з якою маємо справу. Якщо Бог, Якому ми молимося, 
має таку силу, то молитва – це свого роду підпалення 
динамітної шашки. Тільки уявіть! Нам видано запро-
шення на зустріч із Богом, Всемогутнім Отцем. Ось 
що таке молитва – розмова з невидимим Богом, Який 

Чи є в когось із 
нас хоч туманне 
уявлення про те, 
яку силу ми так 

безтурботно 
закликаємо?
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створив світ, слідкує за орбітами зірок, віддав заради 
нас Свого Сина!

Але оскільки Небесний Отець для нас невидимий 
і зазвичай не користується звуковими хвилями для 
спілкування з нами, наш досвід пізнання Бога зазвичай  
зводиться до того, що ми чуємо або читаємо про Нього. 
Хоча в Його руках вся можлива могутність, у своєму 
повсякденному житті ми навряд чи бачимо, як ця мо-
гутність хоча б запалює сірник. Ми молимося, а дощу 
все нема. Ми просимо в Бога зцілення, а Він вирішує 
не зціляти. Тому Господь Ісус навчав людей: “Треба мо-
литися завжди, і не занепадати духом” (ЛК. 18:1). Через 
кілька десятків років після Його воскресіння апостол 
Павло закликав своїх друзів: “Безперестанку моліться!” 
(1 СОЛ. 5:17). А нам хочеться опустити руки, все кинути 
і піти, оскільки іноді здається, що наші молитви зовсім 
не досягають небес, а застряють десь на рівні стелі.

Ісус Христос навчав: “Просіть – і буде вам дано, шу-
кайте – і знайдете, стукайте – і відчинять вам” (МТ. 7:7).  
А  незадовго до розп’яття Він говорив учням: “Пиль-
нуйте й моліться, щоб не впасти на спробу” (МТ. 26:41; 

МР.  14:38; ЛК. 22:40, 46). Апостол Павло писав своєму мо-
лодому підопічному Тимофію: “Отже, перш над усе 
я благаю чинити молитви, благання, прохання, подяки 
за всіх людей” (1 ТИМ. 2:1).

Одна з причин, чому Біблія так багато говорить про 
віру – це тому, що нам часто здається, що Бог мовчить. 
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Щось ми можемо знати напевно, проте обставини іноді 
створюють відчуття, що це знання відірване від реаль-
ності. Автор Послання до євреїв писав: “А віра то… до-
каз небаченого” (ЄВР. 11:1). Молячись, ми взаємодіємо 
з невидимим Богом. Тому і Його дію нам вдається по-
бачити не часто.

Але ми продовжуємо молитися, навіть якщо наші 
зусилля не приносять результатів, тому що віримо, 
що Бог, який називає іменами зірки, порахував навіть 
і волосся на нашій голові (МТ. 10:30). І Він закликає нас 
просити, шукати і стукати (МТ. 7:7-8). Насамперед ми мо-
лимося, тому що перебуваємо в стосунках із Ним. Як 
батьки хочуть, щоб їхні діти спілкувалися з ними, так 
і Бог бажає, щоб ми зверталися до Нього. З іншого боку, 
як діти хочуть проводити час із добрими батьками, так 
і ми прагнемо пізнати і бути пізнаними, відкриваючи 
перед Богом найпотаємніші куточки душі.

Однак при цьому може виникнути запитання: чому 
Бог, Який знає все, закликає нас молитися? Хіба не ска-
зано в Біблії, що Бог знає нашу потребу ще перед тим, 
як ми про неї повідомимо? (МТ. 6:8). Безперечно, мо-
литва корисна в тому сенсі, що допомагає нам зупини-
тися і подумати про те, що важливо з Божого погляду. 
Але, зрештою, більша частина відповіді на запитання 
“Навіщо молитися?” – це таємниця, прихована в Бозі, 
шляхи Якого незрівнянно вищі за наші, і ми не можемо 
їх осягнути (ІС. 55:9).
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Під час поїздок до ветеринара мій кіт поводиться 
в машині агресивно. Свої почуття він висловлює ши-
пінням, дряпанням і нявканням. І оскільки я сильно 
перевершую його в інтелекті (СПОДІВАЮСЯ), то просто 
не можу пояснити бідоласі, що я його люблю і роблю 
це для його ж користі. Подібним чином Божі думки 
настільки вищі за наші, що Його задуми знаходяться 
за межами нашої здатності їх зрозуміти. Ми можемо  
навіть не побачити Його любові за тим, що нам зда-
ється жорстокістю.

Оскільки Бог невидимий, а Його шляхи незрівнянно 
вищі за наші, нам необхідна допомога. Тому ми почи-
наємо з того ж прохання, з яким звернулися учні до 
Ісуса: “Навчи нас молитися” (ЛК. 11:1). А в Біблії містяться 
важливі вказівки про те, що нам потрібно дотримува-
тись і чого уникати.

1 Annie Dillard “Teaching a Stone to Talk” . (Енні Діллард “Як навчити камінь  
   говорити” .)
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Як не потрібно молитися

Не моліться, ігноруючи проблеми в сто-
сунках. Господь Ісус говорив учням, якщо 
хтось збирається зайнятися духовними 

справами, але при цьому має невирішений конфлікт, 
така людина має спочатку зробити все можливе для 
примирення (МТ. 5:24). Неважливо, чи то я образив лю-
дину, чи вона мене, спочатку потрібно все владнати 
і лише потім звертатися до Бога. Звичайно, не всі за-
хочуть з нами миритися (РИМ. 12:18). Однак нам потрібно 

Два
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проявити ініціативу, незалежно від ситуації (МТ. 18:15).

Не моліться заради похвали від людей. Ісус 
Христос суворо ставився до людей, які молилися, по-
стились і давали милостиню, аби всі побачили їхні до-
брі справи та похвалили їх за духовність. Молитви по-
винні бути зосереджені на Божій величі, а не на тому, 
які великі ми. Господь сказав: “А як молитеся, то не 
будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися 
по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. 
Поправді кажу вам: вони мають уже нагороду свою!” 
(МТ. 6:5). Молитися напоказ огидно. І кому захочеться 
зв’язуватися з людиною зі вдаваною праведністю? Ті, 
хто моляться, щоб справити гарне враження на оточу-
ючих, нічого не отримають від Бога, оскільки вже отри-
мали сповна нагороду від людей.

Не говоріть зайвого. Господь Ісус також засуджу-
вав тих, хто довго молився і говорив у молитві зайве 
(МТ. 6:7). Тому ми добре зробимо, якщо візьмемо за 
правило “короткі молитви на людях, довгі наодинці”. 
Дехто тлумачить слова Христа як застереження від за-
вчених молитов або від повторення прохань декілька 
разів. Однак проблема не так у повторенні, як у тому, 
що повторюючи в молитві одне й те саме, ми можемо 
перестати думати про те, що говоримо.

У минулому мені було набагато складніше зосере-
джуватися на молитві, аніж тепер. Одного разу подруга 
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подарувала мені записник і за  - 
пропонувала записувати в ньо- 
го мої молитви. Я прислухалася 
і тепер набагато легше фокусу-
юсь на спілкуванні з Богом.

І я така не одна. Псалмо-
співці, які створили значну ча-
стину біблійної поезії, запису-
вали деякі свої молитви, а на-
род Божий збирав їх протягом 
історії. Сьогодні ця збірка вхо-
дить до Біблії під назвою книга 
Псалмів. Часто нам не вистачає 
правильних слів, і в таких випадках давньоєврейський 
молитовник може надати неоціненну допомогу. Тому 
нам слід побоюватися не записаних чи завчених моли-
тов, а байдужості, що розвивається від звикання.

Псалми містять вічні зразки молитов, які вира-
жають широкий спектр людських емоцій. Вас захо-
плює Божа велич? Псалом 150 перераховує способи 
хвали Творця. Потрібна втіха? Псалом 22 нагадує, що 
“Господь – то мій Пастир” (ПС. 22:1). Обурені несправед-
ливістю? Псалом 2 показує безплідність змов цілих на-
родів проти Бога. Страждаєте від ран, нанесених злими 
словами? Псалом 11 висловлює ці почуття. Можливо, 
ви відчуваєте вину? Псалом 50 – це сповідь гріха, яку 
написав Давид після випадку з Вірсавією.

Ми добре зробимо, 
якщо візьмемо  

за правило  
“короткі молит-

ви на людях,  
довгі наодинці”. 
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Коли ми не знаємо, як розповісти Богові про 
свої почуття, псалми надають низку влучних слів та  
виразів.

Не моліться лише про себе. У греко-римському 
світі першого століття, де жив апостол Павло, христи-
янство було непопулярним. За проповідь про Христа 
апостола часто кидали до в’язниць, де він провів чи-
мало часу. І ось одного разу, коли він сидів у темній ка-
мері, швидше за все, у Римі, церква міста Філіпи, яку 
він заснував (ДІЇ 16:13-14), зібрала і передала йому гро-
шову допомогу. У відповідь Павло написав листа, який 
увійшов до Нового Заповіту як Послання до филип’ян, 
і в якому він висловлює свою подяку. Ще в цьому ли-
сті він розповідає, як молиться за них: “І молюсь я про 
те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше 
в пізнанні й усякім дослідженні, щоб ви досліджували 
те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, 
наповнені плодів праведности через Ісуса Христа, 
на славу та на хвалу Божу” (ФИЛ. 1:9-11). Зверніть увагу: 
Павло зосереджується на духовних потребах фи-
лип’ян  – на прославленні Бога. Це чудовий приклад 
того, якими мають бути наші пріоритети в молитві.
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Як потрібно молитися

Ми знаємо, що Господь Ісус багато мо-
лився Сам (див. напр. ІВ. 17), а також 
навчав молитися Своїх учнів (ЛК. 11:1-

4). Автори Біблії протягом обох, Старого та Нового 
Заповітів, закликали віруючих молитися. Ми можемо 
не розуміти у всіх подробицях, як працює молитва, 
зате ми маємо достатньо відомостей про Божу силу, 
Його доброту і бажання слухати нас, щоб віддати мо-
литві почесне місце у своєму житті.

Три
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Євангеліст Лука розповідає, що одного разу після 
того, як Ісус закінчив молитву, один із учнів попросив 
Його: “Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив 
своїх учнів” (ЛК. 11:1). Цими словами учень визнав тра-
дицію молитви, яка в даному випадку належала Іванові 
Хрестителю.

Усі апостоли, і той, хто питав, були євреями. Без-
сумнівно, вони знали напам’ять псалми з книги Псал-
мів.  І напевно повторювали ті самі суботні молитви 
з ранніх років. Щоденна молитва, починаючи з тих 
днів, коли дитина вчиться говорити, була невід’ємною 
частиною життя в єврейському суспільстві того часу. 
Проте апостоли відчували потребу в тому, щоб Ісус на-
вчив їх молитися. Сподіваюся, це надихне вас, як мене 
надихає, оскільки з цього випливає, що зростати в мо-
литві можна все життя. Навіть ті, хто молився десяти-
літтями, не досягли достатнього рівня, щоб перестати 
прагнути більшого.

Відповідь Христа учню служить на користь і нам, які 
живуть дві тисячі років потому. Найвідоміша молитва 
Господа розкриває суть спілкування з Богом і вказує 
потрібний напрямок. Давайте придивимося до неї 
уважніше.

Моліться Отцеві. Звичайно, не всі люди мали 
достойних земних батьків, завдяки яким можна було 
б сформувати образ доброго Небесного Отця. Проте 
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більшість із нас бачили, як поводяться добрі батьки. 
Коли я була вже дорослою, один із сусідських хлопчи-
ків сказав, що зрозумів, що означає хороший батько, 
коли дивився на мого тата.

Вечорами, сидячи біля дверей нашої спальні, тато 
часто грав на автоарфі і співав нам із сестрою ко-
лискові. Коли наша дівоча скаутська команда застря-
гла в багнюці під час походу, він приїхав на своїй ван-
тажівці і на фоні загальної радості витягнув нас одну 

  ВОНИ ВИВЧАЛИ ПСАЛМИ НАПАМ’ЯТЬ
 Британський богослов Н . Т . Райт у книзі “Справа про книгу 
Псалмів” писав: “Книга Псалмів була пісенником, який Ісус  
і Його перші послідовники повинні були знати напам’ять .  
Навіть у нашому світі, в якому електронні гаджети ради-
кально скоротили потребу в запам’ятовуванні, більшість 
із нас пам’ятають різні пісні, духовні та світські, популярні 
в той час, коли ми були дітьми чи підлітками . Ісус і Його су-
часники, напевно, пам’ятали псалми від першої до останньої 
сторінки . Павло молився текстами з псалмів і співав їх із 
ранніх років . Те, як Ісус сприймав Самого Себе, і те, у що увіру-
вав Павло щодо унікальності Христа, все це знаходилося  
у вимірі, сформованому книгою Псалмів . Цей вимір є відкри-
тим сьогодні і для нас” .

До винаходу друкарського верстата заможні віруючі ку-
пували переписані вручну псалми і щодня молилися за ними . 
Але з відкриттям друкарства стали доступні різні моли-
товники, які загалом замінили щоденне читання псалмів .  
У Псалтирі міститься 150 “розділів” . Що ви можете сказати 
про давню практику прочитувати по п’ять псалмів щодня?
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за одною. Тато вивозив нас із друзями на пікніки та 
катав на каное. Пасхального ранку він навчав нас спі-
вати “верхівками легень” пісню “Христос Господь во-
скрес”. Він любив нашу маму, з якою прожив шістде-
сят п’ять років. Коли йому йшов дев’яностий рік, він 
все ще за старою звичкою ходив за вчорашнім хлі-
бом у продуктовий магазин і відносив його до міс-
цевої благодійної організації. Наш тато показав нам 
чудовий приклад праведного життя. Христос ска-
зав учням: “Тож як ви, бувши злі, потрапите добрі 
дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець ваш 
Небесний подасть добра тим, хто проситиме в Нього!”  
(МТ. 7:11).

Наш Небесний Отець незрівнянно кращий за всіх 
батьків, у тому числі й мого тата. І Христос почав Свою 
молитву зі звернення до Бога як до Отця (МТ. 6:9). І за-
уважте, що це “наш” Отець. Звідси випливає, що ті, які 
слідують за Христом, – наші брати та сестри. Ми одна 
сім’я, у нас один Отець, і ми молимося в єдності.

Зауважте, що слово “Отець” – це метафора, яка оз-
начає того, хто нам дорогий і близький. Моя подруга 
Барбара Пейл зазначає, що до Христа Ізраїль визнавав у 
Богові Отця-Творця своєї нації, але євреї не сприймали 
Його як Отця на особистому рівні.2 Тому ніхто не мо-
лився так, як навчав Ісус. А Він увів Своїх учнів у ті самі 
близькі стосунки зі Своїм Отцем, які мав Сам, і тому 
закликав їх звертатися до Бога так само, як звертався  
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Він. Наша близькість до Небесного Отця випливає з на-
шої приналежності до Його сім’ї.

Моліться в Ім’я Христа. Ми часто завершуємо свої 
молитви словами: “В Ім’я Ісуса Христа, амінь”. Згідно 
з Євангелієм від Івана, Спаситель обіцяв учням: “І коли 
що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб 
у Сині прославивсь Отець” (ІВ. 14:13). Але що означає мо-
литися в Ім’я Христа?

Багато років тому, працюючи в корпорації фінан-
сових послуг, я помітила, що коли секретарка нашого 
генерального директора дзвонила до мого началь-
ника Вільяма і говорила, що йому треба, скажімо, ви-
рушати до Китаю, Вільям відразу замовляв квитки, 
навіть якщо летіти не хотів. При цьому статус секре-
таря в компанії був набагато нижчим від того, який 
мав Вільям. А коли звільнилася, то не могла навіть ви-
кликати його з кабінету за власним бажанням. Владу 
вона мала тільки тоді, коли говорила від імені гене-
рального директора.

Те саме стосується і нас, коли ми молимося в Ім’я 
Ісуса Христа. Підносячи свої прохання, ми вдаємося 
не до власного авторитету, а до авторитету Того, Кому 
дана будь-яка влада на небі та землі. Звичайно, коли 
Ісус навчав апостолів молитися таким чином, Він не 
мав на увазі, що нам потрібно в будь-яку молитву 
вставляти фразу “в Ім’я Ісуса”, і тоді Небесний Отець 
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буде змушений накласти Свою резолюцію на всі 
наші прохання. Насправді, головною метою молитви 
в Ім’я Христа є слава Отця. Тому наше життя і мо-
литви повинні відповідати тому, що слугуватиме Його  
славі.

Моліться в Дусі. Але якщо ми не знаємо, що при-
несе Богові найбільшу славу? Коли мій батько вмирав 
від хвороби Альцгеймера, я думала: Бог прославиться 
більше, якщо забере тата до Себе, чи якщо залишить 
його на землі для служіння? Для відповіді на таке  
питання потрібно бути всезнаючою, якою я, звичайно, 
не була. Як же мені було молитися з Божої волі, якщо 
я не знала, у чому ця воля полягає?

Відповідь надійшла, як і завжди в таких випад-
ках, від третьої Особи Трійці – Святого Духа. Апостол 
Павло писав до церкви в Римі: “Дух допомагає нам 
у наших немочах; бо ми не знаємо, про що маємо мо-
литись, як належить, але Сам Дух заступається за нас 
невимовними зідханнями. А Той, Хто досліджує серця, 
знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за 
святих” (РИМ. 8:26-27). Приємно знати, що в нас є поміч-
ник і заступник! Наші молитви не повинні бути бездо-
ганними. Тому що всезнаючий Дух молиться разом із 
нами такими глибокими молитвами, що їх неможливо 
висловити словами. Він знає наші серця і знає думки 
Бога. І Він заповнює Собою розрив між нами. Тому не 
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потрібно турбуватися про те, як висловити наші по-
треби, бажання та переживання перед Богом. Святий 
Дух підтримує нас там, де ми слабкі.

Моліться зі впевненістю. Оскільки Ісус прийшов 
на землю в людському тілі і знає, що таке голод, зрада, 
поневіряння, катування і навіть смерть від рук злих 
людей, Він співчуває нам, людям. Автор Послання 
до євреїв сказав про це так: “Бо ми маємо не такого 
Первосвященика, що не міг би співчувати слабостям 
нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, 
окрім гріха” (ЄВР. 4:15). З цього він робить висновок, 
повний втіхи для тих, хто навчається звертатися до 
Небесного Отця: “Отож, приступаймо з відвагою до 
престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своє-
часної допомоги знайти благодать” (В. 16).

Моліться постійно. У Салоніках, грецькому пор-
товому місті, Павло заснував церкву. Незабаром після 
виходу з цього міста він написав туди листа, в якому за-
кликав: “Безперестанку моліться”(1 СОЛ. 5:17). Богослов 
Стівен Коул пише, що слово, перекладене як “безпере-
станку”, на той час застосовувалося для опису постій-
них військових атак чи нападів кашлю.3 Звичайно, ні-
хто не може безупинно молитися цілими днями. Проте 
ми можемо молитися наполегливо. І так часто, як каш-
ляє людина із хронічним бронхітом.
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Замість того, щоб “ставити галочку” напроти пункту 
“Молитва” в списку завдань, нам слід жити в постійному 
спілкуванні з Тим, Хто нас любить. Ми звертаємося до 
Нього, розплющивши вранці очі. Ми поклоняємося 
Йому, коли бачимо світанок. Ми дякуємо Йому за що-
денний хліб за сніданком. Ми славимо Його за працю, 
просимо сили й мудрості, щоб виконати її якнайкраще. 
Ми молимося, щоб зростала наша любов, і щоб Бог ви-
користовував нас для проповіді Євангелія. Ми оплаку-
ємо проблеми в стосунках і скаржимося Йому на до-
рожні затори. Увечері ми запитуємо в Нього поради 
про те, як провести час. Ми просимо в нього терпіння 
в стосунках із членами сім’ї. Ми хочемо, щоб Він допо-
міг нам втішити друга, який потрапив у біду. Ми ди-
вимося новини та молимося за владу. Прокинувшись, 
ми закликаємо Його у своє життя. Лягаючи спати, ми 
згадуємо прояви Його доброти. А коли не можемо за-
снути, то довіряємо Йому свої переживання.

Моліться регулярно, бадьоро та вдячно. Апостол 
Павло провів два роки в Ефесі , великому і галасливому  

  Хоча церква в Ефесі була однією з ранніх, Христос попере-
джав її членів у посланні, яке передав через Івана: “До тебе 
прийду незабаром, і зрушу твого свічника з його місця, якщо 
не покаєшся” (Об . 2:5) . Це була вказівка на те, що громада 
перестала бути свідком – світлом Божої істини . І справді,  
ця церква давно перестала існувати .
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місті Малої Азії. Сьогодні в Туреччині можна побачити 
його руїни. А за двісті кілометрів від Ефеса знаходилося 
місто Колоси, багатий торговий центр. Співробітник 
Павла Епафрас, судячи з усього, заснував там церкву 
(ДИВ. КОЛ. 1:7; 4:12-13), а потім відвідав Павла, якому роз-
повів про те, як ідуть справи в Колосах. Павло написав 
до цієї церкви листа і в одному короткому рядку зміг 
вмістити цілу низку вказівок про те, як слід звертатися 
до Бога: “Будьте тривалі в молитві, і пильнуйте з подя-
кою в ній!” (КОЛ. 4:2).

Бути постійним у молитві означає бути зібраним 
та готовим. Моя подруга має пітбуля, який її обожнює. 
Лежачи на килимку, він дивиться на неї закоханими 
очима і готовий зірватися з місця, як тільки вона торк-
неться повідця. Слово “тривалі”, яке вживає тут Павло, 
у стародавньому світі використовувалося для опису ко-
рабля, готового вирушити в плавання.

Апостол Павло завершує свій заклик нагадуванням 
бути вдячними. Без подяки молитва може стати схожою 
на список продуктів. Ми хочемо їсти. Нам потрібно по-
лагодити пральну машину. Потрібно знайти ключі та 
розібратися з обов’язками. Ще ми хочемо, щоб дорогі 
нам люди і ми самі були здорові. Ми просимо в Бога 
доброго спілкування, відкритих дверей для Євангелія 
та допомоги в спокусах. Наше спілкування з Ним за-
лучає цілу гаму переживань. Від хвали до плачу, від 
сповідання до прохань за себе та клопотань за інших. 
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Молитва включає всі почуття 
і всі потреби, які в нас є. 

Однак якщо наші молитви 
стосуються лише того, що ми 
хочемо, і не включають у себе 
подяки, то ми, напевно, пе-
реплутали Бога з автоматом, 
який продає будь-які дріб-
ниці. Ми кидаємо монетку по-
слуху і очікуємо, що машина 
запрацює, на вітрянку захво-
ріють діти когось іншого, а на 
рахунку завжди будуть гроші. 
А  коли цього не відбувається, 
ми навіть можемо внутрішньо 
обурюватися, що ми “запла-
тили”, а  автомат взяв і “з’їв” 
наші гроші. Подяка нагадує, 
що ми вже отримали незрів-

нянно більше того, на що заслуговуємо.

Іноді моліться без слів. Крім слів, звернених до 
Бога, молитва також включає мовчання в Його присут-
ності. Ми просто можемо тихо сидіти або стояти, зану-
рившись у роздуми про Бога. Цар Давид написав ба-
гато гімнів та молитов, що увійшли до книги Псалмів. 
Серед них є така: “Тільки від Бога чекай у мовчанні, 

Однак якщо  
наші молитви 

стосуються 
лише того,  

що ми хочемо,  
і не включають  

у себе подяки,  
то ми, напевно,  

переплутали 
Бога з автома-

том, який продає 
будь-які дрібниці. 
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о душе моя, бо від Нього надія моя!” (ПС. 61:6). У багатьох 
інших псалмах ми читаємо про якості, які має Господь. 
І Він каже: “Вгамуйтесь та знайте, що Бог Я, піднесусь 
між народами, піднесусь на землі!” (ПС. 45:11).

“Ми можемо тільки молитися”, – сказала я доньці, 
ніби молитва була останнім засобом. Але це не так! 
Молитва – це звернення до величезної сили у всесвіті. 
Є. М. Баундс, священнослужитель XIX століття, який 
написав дев’ять книг про молитву, в одній із них пред-
ставив молитовну кімнату як “поле бою для церкви, 
цитадель, арену героїчних та неземних битв. Ця кім-
ната – база постачання для християнина та для церкви. 
Заберіть її – і не залишиться нічого, крім поразок та ка-
тастроф. Сила для праці, перемога над собою, свобода 
від страху та духовні плоди, більшість цього – резуль-
тат молитви”.4

Бог Отець, Син і Святий Дух – наш триєдиний Бог – 
залучений до наших прохань. Об’єктом наших молитов 
є всемогутній Небесний Отець, який любить нас. Тому 
будемо з відвагою приступати до престолу благодаті 
і  просити разом із апостолами: “Господи, навчи нас 
молитися”.  

2 Barb Peil “Model the Prayer of Jesus” . ( Барбара Пейл, “Зразок молитви Ісуса Христа” .) 
 
3 Steven J. Cole “Lesson 81: Persevering in Prayer (LUKE 18:1–8)” . (Стівен Коул “Урок 81:  
  Наполегливість у молитві (Луки 18:1-8)” .) 
 
4 4 E. M. Bounds “The Complete Works of E . M . Bounds” . ( Е. М. Баундс, “Зібрання творів  
  Є . М . Баундса”.)
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ЗРОБІТЬ СВОЄ МОЛИТОВНЕ 
ЖИТТЯ ГЛИБШИМ 

Молитва – це наш особистий зв’язок із Небесним  
Отцем. Але іноді ми надто багато думаємо про  
“правильно” підібрані слова та способи молитви.  
Дозвольте Святому Письму показати вам, як, згідно  
зі вченням Ісуса Христа, нам слід звертатися до Бога. 
Читаючи брошуру “Навчи нас молитися”, ви зможете  
поглибити своє розуміння того, що Спаситель говорив 
про молитву, застосувати Його слова до свого  
молитовного життя і через це наблизитися до Бога.

Сандра Глан – професор Даласької Богословської  
Семінарії та головний редактор журналу “Kindred Spirit” 
(“В одному дусі”). Вона має ступінь магістра і доктора 
богослов’я. Є автором і співавтором понад двадцяти 
книг, які залучають читачів до важливих біблійних тем. 
Сандра любить подорожувати зі своїм чоловіком та 
захоплюється фотографуванням. 
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Бібліотека більш ніж з 70 брошур серії «Духовні 
відкриття» доступна для читання безкоштовно  

на сайті: ukrainian-odb.org/ds/.


