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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!„

Сьогодні ми будемо продовжувати розглядати молитву учня, як приклад для вашого особистого
молитовного часу. Прочитайте знову вірші 11-13.

ПРОСІТЬ ПРО БОЖЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Дай нам наш хліб щоденний.

Які ваші безпосередні матеріальні потреби? Цікаво, що Ісус не дає нам "такого собі" дозволу просити про
Божу поміч у наших щоденних справах, але навпаки каже, що ми повинні це робити. Він каже нам не
турбуватися про щоденні потреби, але довіряти Йому. Хибне смирення каже: «Я не буду діставати
Господа моїми невеликими потребами». Вам потрібно це робити! Я радий, що Ісус включив це в модель
молитви, тому що грошові питання завжди обертаються в моїй голові. Це благословення говорити про
них з Богом. І що ще добре, коли ми молимося конкретно про наші щоденні потреби — це те, на що ви
можете побачити конкретні відповіді. Тому моліться конкретно. «Господь, мені треба віддати 400 гривень
за уроки моєї дочки. Спасибі за те, що Ти зробиш це!»

Які ваші матеріальні потреби сьогодні?

ПРОЩЕННЯ
Прости гріхи наші, як ми прощаємо тим, хто завинив перед нами.

Сповідатися щодня — це як приймати душ, завдяки якому ви стаєте чистими, а не просто караєте себе
через те, що ви нечисті. Зазвичай, Дух Святий засвідчить вас в тому, що ви впали. І робити Він буде це
швидко та чітко. (Будьте обережні до почуттів, які розмиті, або до почуття, що ви не досить гарні. Це
засудження, а не засвідчення від Духа Святого). Але іноді ми не усвідомлюємо, що ми були недобрі,
засуджували або злякалися. У вашій щоденній молитві Господь буде говорити вам про те, що ви могли
не помітити. І ви будете впевнені в Його милості та близьких відносинах з Ним. Не переходьте від цієї
частини молитви до наступної, поки не будете переконані, що ви чисті.

Багато років тому я був залучений до Маршу за Ісуса в місті Сент-Джон (Канада). Я довго їхав за кермом
і молився про цей Марш. Поки я говорив з Богом, Він показав мені, що я відклав придбання рекламного
щита вартістю $ 2000, тому що мені не вистачає віри, і я боявся за свою репутацію. Він мав рацію. (Він
зазвичай завжди правий). Мені потрібно було покаятися та взяти на себе зобов'язання виконати те, що я
повинен був зробити. Він показав мені те, що я вже знав, але ігнорував. І так, Він забезпечив мене
грошима на цей рекламний щит.



Вам теж потрібно прощати тих, хто був неправий щодо вас. Прийняття Божої милості та прояв її до
інших допоможе вашому серцю залишатися м'яким і здатним навчатися перед Богом. Якщо ви не
пробачатимете іншим, це означатиме, що ваші серця будуть залишатися запеклими й далекими від
Господа. (Пізніше ми дізнаємося про це більше).

Чи знаєте ви у своєму серці, що ви очищені?

ЗАХИСТ
Не введи нас у спокусу, а спаси від лукавого.

Мені було 13, я грав у хокей. Інша команда складалася вже з дорослих чоловіків, які все ще були в 8-му
класі. Я впевнений, що до спорткомплексу вони всі приїхали на своїх авто. Один з цих гігантів схопив
рукою мою шию та почав бити моєю головою об арену. Слава Богу за тих, хто перевіряє міцність
шоломів. Мій витримав перевірку, я відскочив від арени. Мій ніс, зуби й мізки були на місці.

Дияволу завжди хочеться "побити" вас, тому вам потрібно просити про Божий захист. Мені подобається
обітниця у Псалмі 91: 3 «Бог захистить тебе від пастки та порятує з небезпек». Кожен новий день несе в
собі багато різних пасток спокуси. Мені подобається образ Господа, який йде попереду мене,
направляючи мене через ці пастки, які я можу не побачити, але які бачить Він. Будьте впевнені, Він не
заведе вас в пастку диявола.

Традиційно люди моляться «і визволи нас від зла», але може бути кращий переклад цієї фрази —
«визволи нас від лукавого». У вас є справжній ворог, але у вас також є справжній Камінь, Притулок і
Щит. Не ставтеся з легковажністю до битви. Ісус сказав: «Пильнуйте й моліться, щоб не ввійти в
спокусу: дух бадьорий, плоть же немічна» (Марка 14:38).

Що саме в вас має потребу в Божому захисті сьогодні?

Закінчення Господньої молитви повертає нас до поклоніння та турботи про Боже Царство: «Бо Твоє є
Царство і сила, і слава, навіки. Амінь»

Спробуйте застосувати модель цієї молитви на цьому тижні та подивіться, чи допоможе вона вам у
встановленні близьких відносин з Господом.


