
ВІРШ ДЛЯ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ НА ЦЬОМУ ТИЖНІ: МАТВІЯ 6:9-13

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!„

1 день.  ДУХОВНЕ ДИХАННЯ
ПРОЧИТАЙТЕ ІВАНА 15:1-17

Ісус сказав: «Я є справжня лоза виноградна, а Отець Мій — виноградар. Він зрізує все галуззя, що не
дає плодів. Він підрізає й чистить кожну гілку, що плід несе, і тоді вона ще більше плодоносить. Ви вже
очистилися вченням, що приніс Я вам. Тож лишайтеся в Мені, а Я залишуся в вас. Галузка не спроможна
сама собою плід давати, якщо вона не є лозою. Так і ви не зможете, якщо не будете в Мені. Я є лоза, а
ви — галуззя. Той, хто перебуває в Мені, а Я в ньому, дає врожай багатий. А без Мене ви не зможете
нічого вдіяти. Якщо ж хто не залишиться в Мені, то буде подібний до відрізаної галузки: її викинуть, і
вона зів’яне. Люди збирають сухе галуззя, кидають його у вогонь і спалюють його. Якщо ви
перебуватимете в Мені, і Моє вчення буде в вас, тоді просіть чого хочете — і матимете. І через те Отець
здобуде славу, що ви дасте багатий врожай і станете Моїми учнями. Як полюбив Отець Мене, Я теж так
полюбив вас. Живіть ж у Моїй любові! Якщо будете дотримуватися заповідей Моїх, то житимете в Моїй
любові. Так само і Я виконував заповіді Отця Мого, і зараз залишаюся в Його любові. Я все це вам
сказав, аби радість Моя була з вами і щоб ваша радість була повна. Ось заповідь Моя: щоб ви любили
один одного, як Я вас полюбив. Немає більшої любові, коли людина своє життя покладе за друга. Всі ви
— Мої друзі, якщо виконуєте все, що Я вам заповідаю. Я більше не називаю вас слугами — слуга не
відає, що господар його робить. Я назвав вас друзями, бо все довірив вам, що чув Я від Отця Свого. Ви
Мене не вибирали, то Я вас вибрав Сам і призначив, щоб ішли ви й приносили плоди вічні. Тоді чого
попросите в ім’я Моє, все матимете від Отця. Ось вам Мій Заповіт: любіть один одного».

Молитва — це просто і одночасно складно, легко та важко, радісна і непроста робота. Це основний
компонент учнівства. Тому вона називається духовним диханням. Більшості з нас потрібно навчитися
молитися. Нам необхідно постійно практикуватися та удосконалюватись в цьому. Напевно, існує тисячі
книг, аудіо та відеоконференцій на цю тему. Я рекомендую вам дізнатися про молитву стільки, скільки ви
зможете і молитися якомога більше. Найголовніше — це мати живі стосунки з Богом.

Один християнин, озираючись на своє молитовне життя, сказав: «Коли я вперше прийшов до Ісуса, я
говорив з Ним вечорами. То був чудовий час, я ділився своїм днем  з Господом. Іноді ми говорили більше
ніж годину. Потім одні люди, які бажали мені всього найкращого, порадили молитися вранці. Я не
«жайворонок». Вони сказали, що мені варто почати свої молитви з захоплення, потім сповідання, потім
молитви за інших, а потім ще щось зробити. Це була добра порада, вони намагалися мені допомогти,
але я перестав проводити час з Богом вечорами, і молитва перетворилась на щось чуже та важке. Я
втратив радість перебування з Господом. Мені знадобилося багато зусиль, щоби відновити цей чудовий
час в Божій присутності».

Не дозволяйте цьому трапитися з вами. Ви стикатиметесь з різними моделями молитви та вченнями про
молитву, які допоможуть одним, але не будуть корисними іншим. Найголовніше — це близькість з Богом.
І саме про це сьогоднішнє місце Писання.



Прочитайте Івана 15: 1-6

Роздуми: Приділіть цьому кілька хвилин. Уявіть лозу або стовбур дерева. Уявіть себе гілкою на лозі або
дереві. Що ви відчуваєте?

А тепер подумайте про Ісуса як про лозу або стовбур.

Запитайте: Господь, як Ти хочеш, щоби Твоє життя в мені текло сьогодні?

Після того як послухаєте, запишіть те, що ви чуєте.

Подумайте про картину лози та галуззя. Що значить для галуззя отримувати життя від лози? Що для вас
означає «залишатися» або «перебувати» на лозі?

Що значить для вашого життя «приносити плід»?

Прочитайте вірші 7-8. Що приходить в результаті близькості з Богом?

Прочитайте вірші 9-17. Які відносини є в Ісуса з нами?

Як це впливає на молитву?

Молитва — це коли ми перебуваємо в Бозі та отримуємо життя від Нього. Він хоче нам дати життя. Він
радіє тому, що ви приносите плід. Він називає вас другом. Молитва — це один зі способів близького
спілкування з Богом. Йому подобається молитва більше, ніж вам. Він радий дати вам те, чого ви просите
в ім'я Ісуса. Що б ви не робили в молитві, пам'ятайте про поєднання з Ним і розуміння, що Він любить
вас.


