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Що таке молитва?

Мій чоловік повідомив, що ми запрошені 
на особливий обід Королівського Військо-
во-Морського флоту в Лондоні. В якості 

почесної гості буде сама королева. Мені не доводи-
лося зустрічатися з представниками королівської 
сім’ї, тому я вирішила ознайомитися з деякими пра-
вилами етикету.

Чоловіки кланяються, жінки роблять реверанс 
(права нога позаду лівої). Говорити, тільки якщо до 
вас звертаються. Не ставити запитань. Не тор-
катися. Вітатися тільки тоді, коли вам простяг-
нуть руку. Не повертатися спиною і не виходити 
з приміщення першим. 

І так далі…

 Погляд
        вглиб
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Я купила відповідну сукню, придбала квиток на 
поїзд і забронювала готель. Отже, довелось гарно 
витратитись. І все це тільки для того, щоб побачити 
королеву. Не було ніякої гарантії, що нам дійсно 
вдасться з нею поговорити.  

У той день нас розділили на групи і розставили всіх 
півколами. Королева обов’язково мала зустрітися з 
першими п’ятьма групами. Я була в шостій. Після 
довгого очікування її величність з’явилася у две-
рях. З мого місця її важко було розгледіти. Знайом-
ства, вітання, рукостискання 
тільки з її ініціативи, короткі 
ввічливі бесіди можна було 
почути серед шуму і метушні. 
Як і було обіцяно, вона 
підійшла до перших п’яти 
груп. А потім розвернулася і 
пішла, тому ми вже більше її 
не бачили.

Коли гості роз’їжджалися, 
навіть ті з нас, які побачили 
королеву краєм ока, були раді 
та схвильовані. Решта дня 
пройшла в спогадах, розмо-
вах про чарівність її велич-
ності, і те, яка то честь бути 
поряд із однією з найважли-
віших осіб нашого часу.

Стільки клопоту і витрат заради короткочасного 
погляду на земного монарха! А у нас, християн, є пря-

Немає значення 
чи то ми христи-
яни з дитинства, 
чи тільки останні 

п’ять хвилин;  
наші слова  

і думки, всі наші 
молитви – 

важливі та цінні 
для Нього.
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мий доступ до Всемогутнього Бога, Царя царів, щодня 
і щохвилини. Нам не потрібно стояти в черзі, купувати 
належний одяг, мати пряму поставу, говорити пра-
вильні слова або знати правила, щоб привернути Його 
увагу. Ми можемо просто прийти до Нього такими як 
є. Немає значення чи то ми християни з дитинства, чи 
тільки останні п’ять хвилин; наші слова і думки, всі 
наші молитви – важливі та цінні для Нього.

Але як найкраще скористатися цим вільним досту-
пом до Царя всесвіту?
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Що таке молитва?

Молитва – це чудове слово для опису наших 
взаємовідносин із Богом. Як і в будь-яких 
відносинах, головне тут – час, проведений із 

Ним. Ми пізнаємо людей тільки тоді, коли знаходи-
мося поряд, говоримо і слухаємо, звертаємо на них 
увагу і живемо разом із ними.

Жити молитвою – означає робити все разом з Ісу-
сом Христом. І це дар, як і зустріч з королевою. Здо-
бути увагу її величності можна добрими справами, 
великими досягненнями або підйомом до рівня 
голови національного уряду. Але Божа увага не вима-
гає від нас цих речей. Він подарував нам необмеже-
ний доступ до Нього! Коли ми довіряємось Господу 
Ісусу, Він будує в нас Свою оселю (ІВ. 14:23), і ми стаємо 
сховані з Христом у Бозі (КОЛ. 3:3). Отож, ми постійно 
знаходимося в Його присут-
ності. Чи ми говоримо вго-
лос, чи подумки, Бог завжди 
звертає Свою увагу. Саме 
тому Біблія часто називає нас 
Божими дітьми (див. ГАЛ. 3:26; 

ЄВР. 12:7; 1 ІВ. 3:1). Жоден прави-
тель не дозволить так пово-
дитись із собою, окрім своїх 
дітей. Монархи тримають на 

У нас, християн, 
є прямий доступ 

до Всемогутнього 
Бога, Царя  

царів, щодня 
 і щохвилини. 
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відстані своїх підлеглих, але діти мають необмежений 
доступ. Вони без перешкод можуть ввірватися в коро-
лівську спальню о 2 годині 
ночі, тому що в них злізла 
шкарпетка або наснився 
поганий сон. Таким є нове 
життя з Богом, яке Ісус Хри-
стос придбав для нас Своєю 
смертю і воскресінням.

Жити молит-
вою – означає 

робити все разом 
з Ісусом. 
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Як не потрібно молитися?

Грейс, розумна восьмирічна дівчинка-говоруш  -
 ка, яка живе по сусідству, прийшла зі своєю 
мамою в аптеку. Вона розговорилася з фармаце-

втом і розповіла йому, що молиться, щоб застудитися 
і не ходити в школу. Мама перервала і сказала: “Люба, 
так молитися не можна. Я молюся, щоб ти завжди була 
здорова. Ми не можемо молитися про протилежне!”

Коли Грейс розповідала нам цю історію, то під 
кінець переможно виголосила: “Але я молилася ста-
ранніше і перемогла!”

Молитва як метод, щоб справити враження. Ми 
часто думаємо про молитву, як Грейс: потрібно про-
сити Бога про те, чого хочемо, і якщо ми постара-
ємося і справимо на Нього враження, то отримаємо 
відповідь! Але Господь Ісус пояснив:

“А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, 
бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє веле-
мовство. Отож, не вподобляйтеся їм, бо знає Отець 
ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання!” 

матвія 6:7-8

“Погани” (язичники) – люди, які не мають відносин 
із Богом. Оскільки вони не знають Його особисто, то 
для них “бог” лише могутня істота, яку можна пере-
конати або вмовити виконати бажання тих, хто про-
явив себе гідно. Навіть сьогодні це найпоширеніший 
погляд на молитву.
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Молитва як засіб, щоб привернути увагу.

“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!” 

матвія 6:5

Тут Господь Ісус викриває егоїзм релігійних лідерів, 
які просто використовували молитву, щоб показати, 
наскільки вони набожні. Насправді вони турбувалися 
лише про власну славу.

Уявіть, що ви розмовляєте з другом, але так голосно 
вихваляєте себе, дивлячись на інших людей у кімнаті, 
щоб вони почали поважати вас. У цьому випадку ви 
зі своїм другом взагалі не розмовляєте. Це те, про що 
застерігає нас Ісус. Молячись вголос у присутності 
інших, важливо зосередитися на Бозі та бути щирим 
у розмові з Ним.

Молитва як засіб, щоб отримати бажане. Нам 
дуже ясно сказано, що всі наші клопоти потрібно 
покласти на Нього, бо Він піклується про нас (1 ПЕТ. 5:7). 
Водночас, коли ми можемо просити Бога про все, 
що нам потрібно, нам залишено попередження, що 
інколи ми просимо, але не одержуємо, бо просимо не 
на добро, а для того, щоб використати це для свого 
задоволення (ЯК. 4:3). Наші молитви можуть включати 
в себе потреби, і Бог хоче, щоб ми приносили до Нього 
свої бажання і переживання, але в молитві головне не 
це.  Бог – наш Небесний Отець, Який хоче справжніх, 
глибоких стосунків із нами. А для цього потрібно 
дещо більше, ніж просто вручити Богу список наших 
бажань і залишити, щоб Він розбирався з ним.
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Як молитися

Чи є стандартний спосіб спілкування з нашими 
друзями або рідними? Звичайно ж, ні. Ми роз-
мовляємо з ними, сміємося, плачемо, просто 

мовчки сидимо, разом їмо та робимо багато-багато 
інших речей. Немає формули для взаємовідносин, 
і тому для молитви теж її не -
має. Ми просто говоримо до 
Бога і знаємо, що Він слухає.

Окрім цього потрібно відмі-
тити, що Господь Ісус у Єванге-
лії від Матвія 6:9-13 дав Своїм 
учням зразок молитви. Він не 
хотів, щоб цю молитву просто 
бездумно повторювали знову 
і знову. Молитва була дана 
в якості зразка і керівництва. 
Іноді ми хочемо просто прославляти Бога, взагалі 
нічого не просячи. В інших випадках ми, можливо, 
хочемо просто зосередитися на спокусі, яку, здається, 
не можемо перемогти, або на людині, яку важко про-
бачити. Головна ціль молитви-зразка: потрібно зосе-
редитися на Бозі, а не на собі. Це показує, наскільки 
простими і конкретними можуть бути наші молитви.

“Ви ж моліться отак: 
«Отче наш, що єси на небесах! 
Нехай святиться Ім’я Твоє, 

Немає  
формули для 

взаємовідносин,  
і тому для  

молитви теж  
ї ї немає. 
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нехай прийде Царство Твоє, 
нехай буде воля Твоя, 
як на небі, так і на землі. 
Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. 
І прости нам довги наші, 
як і ми прощаємо винуватцям нашим. 
І не введи нас у випробовування, 
але визволи нас від лукавого»” 

матвія 6:9-13.

“Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться 
Ім’я Твоє”. Звертаючись до Всевишнього, Творця неба 
і землі, ми можемо називати Його “Тато” або “Батько”! 
Ісус Христос дарував нам це “право” (див.  ІВ.  1:12) 
наближатися до Бога і спілкуватися з Ним особисто. 
Коли наші молитви сповнені занепокоєнням і хвилю-
ванням, ми просто називаємо Його “Татом”, і таким 
чином можемо відчути бажаний спокій і мир.

Звертаючись до Бога, ми маємо “святити” Його 
Ім’я. Це означає шанувати і проявляти повагу. Коли 
ми починаємо молитву з прославлення Бога за Його 
силу, любов і могутність, то цим ми нагадуємо собі, 
наскільки малі наші проблеми в порівнянні з цим. 

Молитва – це не продовження стресу, це місце 
заспокоєння та впевненості, що Той, з Ким ми розмо-
вляємо, хоче і може дати нам все, що треба, у відпо-
відний час.

“Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля 
Твоя, як на небі, так і на землі”. Наші молитви мають 
бути сповнені бажанням, щоб люди визнали Божу 
владу і йшли Його шляхом. Це непросто. Якщо хтось 
ображає нас або поводиться з нами несправедливо,  
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нам хочеться молитися: “Боже, дай цій людині по 
заслузі і зроби так, щоб я її більше не бачив”. Але 
Господь Ісус бажає, щоб ми молилися по-іншому: 
“Отче! Незважаючи на той біль, який я відчуваю, як 
я  можу показати цій людині любов Ісуса, щоб вона 
теж побажала познайомитися з Тобою? Будь ласка, 
дай мені сили і сміливості це зробити”.

Сам Христос дає нам чудовий приклад такої пове-
дінки. У ніч перед арештом Він молився: “Отче Мій, 
коли можна, нехай обмине ця чаша Мене. Та проте, 
не як Я хочу, а як Ти” (МТ. 26:39). Ісус поділився Сво-
їми щирими почуттями з Отцем і “передав Тому, Хто 
судить справедливо” (1 ПЕТ. 2:23). Молячись так, ми 
довіряємо Богові більше, ніж власним почуттям. Так 
ми краще зможемо зрозуміти Божий погляд на ситу-
ацію.

“Хліба нашого насущного дай нам сьогодні”. Усе, 
що ми маємо, – від Бога (ДІЇ 17:25), тому ми маємо 
право звертатися до Нього з різними проханнями. 
Ісус Христос завіряв Своїх учнів, якщо проситимуть 
чогось в  Його Ім’я, те Він виконає (ІВ. 14:14). Розмова 
з Богом про всі наші потреби – це і є Його відповідь на 
хвилювання і занепокоєння.

Просити “в Ім’я Ісуса” – це не просто дати Богові 
список бажань: новий автомобіль, більша зарплатня 
і  так далі. Це означає просити Його задовольнити 
наші потреби та потреби інших у призначений Ним 
час і визначеним способом, навіть якщо це не відпо-
відає нашим очікуванням.

Насущний хліб – символ того, що ми повинні покла-
датися на Бога щодня. У нас є щоденні потреби, тому 
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має бути і щоденний час із Богом. Молитва – це перша 
реакція віруючого на будь-яке завдання, проблему 
або неочікувану ситуацію.

“І прости нам довги наші”. Це не перелік своїх 
невдач з опущеною головою і почуттям того, що ми 
дуже і дуже погані. Визнаючи, як мало ми любимо Бога 
і поклоняємося Йому (наші провини), ми все одно 
маємо сміливість на це, бо смерть Ісуса на хресті очи-
щає нас від усякого гріха. Визнавати деякі речі інколи 
боляче, але в результаті – свобода і радість, оскільки 
ми знаємо, що наше майбутнє з Господом Ісусом. Ми 
сповідуємо свій гріх не для того, щоб зменшити тягар 
провини, а щоб передати всю свою ганьбу Ісусу, Який 
підніс її на хрест (РИМ. 8:1). 

Усе, про що докоряє наше сумління, потрібно від-
крити Богу. Якщо ми намагаємося дещо приховати, то 
це тільки заважатиме нашим стосункам. Варто попро-
сити Його показати нам ті гріхи, про які ми навіть 
не підозрюємо, покаятися в них, і з Його допомогою 
рухатися далі (ПС. 138:24). 

“Як і ми прощаємо винуватцям нашим”. Про-
щайте один одного, як Господь простив вас (КОЛ. 3:13). 
Згідно зі зразком молитви Ісуса, прощення – при-
родна реакція прощених. Якщо Бог подарував нам 
прощення, то тим більше ми маємо робити з іншими 
так само.

І ця готовність прощати з’являється з наших роз-
мов із Богом. Ми почнемо більше і більше розуміти, 
що це не просто сказати “прощаю”, а реально змінити 
наше відношення до тієї людини, яка зробила нам 
боляче, і не залишати в серці образу. Можливо, нам 
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доведеться простити когось, дивлячись прямо у вічі 
або іншим способом. Кривдники перестануть бути 
в наших очах монстрами, яких ми прагнемо скоріше 
позбутися, і знову перетворяться на людей, які також 
мають потребу в Бозі, як і ми. 

“І не введи нас у випробовування, але визволи нас 
від лукавого”. Як люди, що належать Богові, і  в  яких 
перебуває Святий Дух, ми хочемо жити правильно. 
Але при цьому час від часу чинимо егоїстичні і непра-
вильні вчинки. Цього просто неможливо уникнути. 

Тут Ісус дає нам план боротьби зі спокусами: гово-
рити про них із Богом! По-перше, нам потрібно зосе-
редитись на Ньому і довіритись Його керівництву. 
Ми не хочемо збитися зі шляху, тому відкиньмо все, 
що перешкоджає нам, разом із гріхом, який постійно 
примушує нас падати (ЄВР. 12:1-2). Тільки в Нього є сила, 
необхідна для прийняття мудрих рішень.

По-друге, більшість із нас знає свої слабкості. Мож-
ливо, ми навіть знаємо, в яких ситуаціях можемо згрі-
шити. Розмова з Богом про все це допомагає нам бути 
на сторожі. Диявол намагається збити нас із панте-
лику, як він намагався зробити це з Ісусом Христом 
(МТ. 4:1-11). Молитва допомагає нам бути готовими до 
завтрашнього дня та майбутніх випробувань. Свя-
тий Дух озброїть нас біблійним вченням і силою при-
ймати правильні рішення. Якщо ми не молимося, 
у  нас більше шансів наступити на ті ж самі граблі 
і зробити багато помилок.
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Відношення в молитві

Разом із зразком молитви “Отче наш” Біблія 
також показує, яким має бути наше відношення 
під час молитви.

Вдячність. Ми повинні дякувати Богові “завжди” 
(ЕФ. 5:20) і “за все” (1 СОЛ. 5:18). Відверто кажучи, нам 
дуже легко забутися подякувати Богові в молитві, осо-
бливо якщо у нас складний період. Але вище сказані 
вірші ясно дають зрозуміти, що у всіх молитвах, навіть 
якщо ми приносимо до Бога найболючіші та найвід-
чайдушніші потреби, ми повинні робити це зі вдяч-
ністю. Біблія не змушує нас дякувати за проблеми, які 
у нас є, але ми маємо бути вдячними за Того, до Кого 
ми можемо принести їх.

Подяка – це спосіб вираження нашої впевненості 
в тому, що Бог прийде на допомогу, і визнання того, 
що Він багато разів допомагав нам у минулому. Ми 
дякуємо Йому за те, Хто Він є, за те, що Він зробить 
і за те, що Він усе контролює.

Постійність. Ми також повинні молитися “безпе-
рестанку” (1 СОЛ. 5:17). Це означає, що все наше життя 
може бути розмовою з Небесним Отцем. Коли нас 
щось турбує, потрібно просто сказати: “Боже, я не 
знаю, що з цим робити”. Потім розповісти Йому те, 
що відчуваємо, як робимо це під час розмови з другом 
або кимось, хто нас добре знає. Ми можемо залишити 
справи і поговорити з Ним певний час. Або це може 
бути коротке прохання про допомогу під час якоїсь 
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роботи. Ці відчайдушні “миттєві” молитви показують 
нашу потребу в Бозі та безперешкодний доступ до 
Нього. Не потрібні пишність і церемонність; ми про-
сто говоримо все як є.

Постійність у молитві – це шлях розвитку наших 
відносин із Отцем і Царем. Якщо ми з другом довго 
не спілкуємося, то поступово віддаляємося від нього. 
І навпаки, постійні зустрічі допомагають вивчити 
людину краще і почуватися з нею комфортно. Так 
само і з Богом.

Подумайте, наскільки ми захоплені, якщо нам вда-
ється побачити королеву або сфотографуватися з яко-
юсь відомою особистістю. А тим часом кожної миті 
щоденно на нас звертає увагу Цар всесвіту. Розмов-
ляючи з Ним, ми дізнаємося, яке величезне благосло-
вення полягає в пізнанні Його.

Піст. Піст – велика тема, але ми тут згадаємо лише 
кілька ключових моментів. Господь Ісус не сказав 
“якщо поститеся”, а “коли поститеся” (МТ. 6:16). Утри-
мання від їжі (а в наші дні, можливо, і від чогось 
іншого, наприклад, смартфона чи телевізора) – це спо-
сіб зосередити думки на серйозності молитви і нага-
дати собі про нашу залежність від Божого забезпе-
чення. “Голод”, який настає, коли ми в чомусь відмов-
ляємо собі, спонукає нас знову і знову звертатися до 
Бога з тією причиною, про яку ми вирішили постити. 
Немає чітких правил щодо того, як довго чи як часто 
потрібно постити. Це просто ще один засіб, який 
допомагає зробити молитву більш цілеспрямованою. 
І це те, чого очікує від нас Христос. Однак це має бути 
лише між нами та Богом. Піст – не спосіб привернути 
увагу чи показати, які ми благочестиві (В. 16).
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Призначення молитви

Хоча ми можемо і повинні приносити всі по -
треби Богові, молитва “Отче наш” та інші тек-
сти Біблії вказують, що справжнє призначення 

молитви лежить глибше.
Коли ми проводимо час із Богом, Святий Дух пра-

цює в нас і відкриває нам найпотаємніші глибини 
Божі, щоб знати те, що щедро було нам дароване 
Богом (1 КОР. 2:10-12). Саме під час тихих міркувань 
у Божій присутності ми бачимо, як поглиблюються 
наші взаємовідносини з Ним. Пізнаючи Його і те, що 
Йому до вподоби, ми краще розуміємо, як вирішу-
вати свої проблеми, як чекати на Його втручання і як 
молитися про все те, через що ми проходимо. Тому, 
хоча ми й отримуємо відповіді на молитви і вказівки 
згори, ми насамперед стаємо ближче до Бога.

Про призначення молитви і про те, що означає 
жити в живому, щоденному спілкуванні з Богом, 
можна сказати ще багато. Але мені особливо хочеться 
сказати про два благословення, які ми отримуємо зав-
дяки молитві.

Мир.

“Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявля-
ються Богові ваші бажання молитвою й проханням 
з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, 
хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі”. 

Филип’ян 4:6-7
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Ми можемо принести до Бога все, про що турбує-
мось і переживаємо. А натомість Він обіцяє дати нам 
мир, “що вищий від усякого розуму”, оскільки ніяк не 
пов’язаний з нашими обставинами. Після молитви 
часто зовні нічого не змінюється. Проблеми зали-
шаються такими ж важкими, а складні люди такими 
самими. Проте після молитви змінюється багато-що, 
включаючи нашу перспек-
тиву, тому що ми віддали все 
Тому, Хто має силу і владу, 
і Хто хоче нам добра. Наш 
мир ґрунтується на Ісусі Хри-
сті, Який показав, наскільки 
далеко готовий піти Бог, щоб 
принести нам спасіння.

Іноді цей мир приходить 
швидко. Іноді потрібно моли-
тися довгий час, щоб дійсно 
передати свій стрес Богові та 
довіритись Йому. А іноді ми 
молимося протягом дня: то тут, то там, коли згаду-
ємо про свої тривоги. Але Біблія обіцяє, що і в зане-
покоєнні, і в збентеженні ми можемо зосередитися на 
мирі, який Бог придбав для нас смертю і воскресін-
ням Спасителя.

Уподібнення Христу. Молитва також змінює нас 
самих. Це простір, де ми переживаємо внутрішні 
зміни. Коли ми читаємо Біблію і прославляємо Бога за 
Його доброту і любов, просимо прощення або моли-
мося за складних людей, Святий Дух відкриває нам, 
в  першу чергу, самих себе і наш спосіб життя. Він  

Наш мир ґрунту-
ється на Ісусі Хри-
сті, Який показав, 
наскільки далеко 
готовий піти Бог, 
щоб принести 
нам спасіння.
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спонукає нас у всьому ставати більш схожими на Хри-
ста. Бог хоче, щоб і наші вчинки, і наші відношення 
ставали такими ж, як у Його Сина (ГАЛ. 5:22-23). Саме це 
часто відбувається під час нашого спілкування з Ним.

_______

Інші теми брошур серії “Погляд вглиб” 
ви можете читати безкоштовно за адресою: 

ukrainian-odb.org/ld/.
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