
 2 день. РОЗМОВА З БОГОМ 
 
 МАТВІЯ 6:5-13 

«І коли молитеся, не будьте як ті лицеміри, які люблять стояти й молитися в синагогах та на 
перехрестях, щоб люди їх бачили. Істинно кажу вам: вони вже вповні мають свою винагороду. Та коли 
ви молитеся, йдіть до своєї кімнати, зачиніть двері й моліться Отцю своєму на самоті, а Отець ваш, Який 
бачить зроблене таємно, віддячить вам. Коли молитеся, не кажіть зайвого, як ті погани , котрі вважають, 
ніби чим багатослівніші вони будуть, тим вірніше почує їх Господь. Отже, не будьте подібні до них, бо 
Отець ваш знає, чого вам треба. Він знає те раніше, ніж ви попросите в Нього. 
 Тому моліться так: „Отче наш Небесний, хай святиться ім’я Твоє.  Нехай прийде Царство Твоє. Нехай 
буде воля Твоя, як на Землі, так і на Небі.  Дай нам наш хліб щоденний.  Прости гріхи наші, як ми 
прощаємо тим, хто завинив перед нами.  Не введи нас у спокусу, а спаси від лукавого, [бо царство, 
влада та слава належать Тобі повік. Амінь!] 
 
 
Прочитайте Матвія 6: 5-8.  Про що попереджає нас Ісус? 
  
  
 Чому Він нагадує нам, що ми розмовляємо з нашим небесним Отцем? 
  
 У молитві близькість з Богом є метою.  Є кілька практичних кроків, які допомагали християнам молитися 
протягом декількох поколінь.  Учитель Майкл Бікл каже, що є дві причини, з яких християни не 
моляться: Вони не планують молитву, і вони не знаю що сказати.  Якщо ви коли-небудь намагалися 
молитися регулярно або довго (годину або більше), ви знаєте що це так.  Ісус знав про це і вчив нас 
молитися. 
 
  
ЧОТИРИ ПРАКТИЧНИХ КРОКИ: 

▪ Плануйте молитву - Коли ви будете проводити час з Богом?  Молитися «повсякчас» - добре, але краще, 
якщо є запланований час.  Інакше легко захопитися своїми справами 

 

▪ Відокремте місце для молитви - Ісус сказав: іди в кімнату свою і зачини її за собою.  Деякі місця більш 
підходять для молитви, ніж інші.  Чи є таке місце, де буде тихо і спокійно? 

 

▪ Рутина - більшості людей необхідна будь - яка структура, а інакше молитовний час стає схожим на 
повторення списку покупок, а не побудовою дружби з Богом. 

 

▪ Спонтанність - привносьте веселощі в вашу молитву.  Якщо все стає нудним, то спробуйте зробити щось 
нове. 

 
 
  
ОСОБЛИВЕ СЛОВО ДО БАТЬКІВ МАЛЕЧІ: 

Коли у вас є малюк, то такі слова як розклад, тихий час і рутина можуть зникнути.  І тоді просто стає 
неможливим підтримувати постійне молитовне життя.Просто прийміть це як коштовний та  "кидаючий 
виклик,особливий сезон у вашому житті і попросіть Бога показати вам, як ви можете розмовляти з Ним в 



цей непростий для вас час. 
 
  
МОДЕЛЬ ДЛЯ МОЛИТВИ: 

Ісус учив зразком молитви, яка називається Господньою молитвою.  Насправді вона повинна називатися 
молитвою Учня.  Кожен новий вірш задає тему для молитви.  І ви можете додавати щось на кожну тему. 
Молитва учня покаже вам кілька ключових моментів в розмові з Господом. 
 
Прочитайте вірші с 9 по 13.   
 
     
РОЗДУМИ 

Отче наш Небесний.    
 
До кого ви звертаєтеся в молитві?  Який Він бог?  (Люди безтурботно говорять, що всі релігії 
поклоняються одному і тому ж Богу. Це не так. «Боги», яким поклоняються різні релігії, відрізняються за 
своєю сутністю).  Яка Його природа?  Чого можна очікувати від Нього.  Втомився Він сьогодні або 
незадоволений?  Зайнятий Він занадто, щоб говорити на важливі теми?  Ми сміємося при такій думці, але 
іноді ми приходимо до Бога як ніби Він такий.  Коли ви почнете молитися, пам'ятайте, що Він відчуває 
величезну любов до вас, і у Нього є дар спасіння для вас і те, про що ми говорили на першому тижні з 
вами.  Коли я знаю, що розмовляю з моїм небесним Отцем, мої молитви стають справжньою розмовою! 
 
  
ПОКЛОНІННЯ 

Хай святиться ім'я Твоє 
 
Святиться - це значить «почитати, поважати, святий, унікальний, поклонятися» Проведи час, кажучи 
Богу про Його доброти і подякуй Його.  Тут вам може допомогти спів. 
 
  
МОЛІТЬСЯ ПРО ЦАРСТВО 

Нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя,як на Землі, так і на Небі. 
 
Іноді потрібно питати волі Бога щодо конкретного питання, що би ви могли молитися з упевненістю. 
 
 Запишіть де і коли ви будете проводити щоденний час з Богом. 


