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“Так що признавайтесь один перед одним у гріхах своїх і моліться один про одного,
щоб зцілитися. Велика бо сила палкої молитви праведного.” (Якова 5:16)
Слово Боже спонукає нас «молитися, не перестаючи» (1 Солунян 5:17). В своєму
посланні Павло про обладунки (збрую) християнина заявив, що ми повинні «молитися
завжди», і попросив ефесян молитися за нього (Ефесян 6:18-19).
Молитва особливо потужна, коли вона використовується для заступництва за інших
людей, незалежно віруючих чи ні.

МОЛИТВИ В КОНФЛІКТАХ
❖ Ми живемо в космічному конфлікті. Конфлікт між добром і злом, між Хрис-том і
сатаною. Кожна людина служить одній зі сторін, і шкода, що більшість людей
коливається.
❖ На боці Христа немає "обов'язкової військової служби". Він нікого не змушує
йти за Ним. Він не втручається, якщо ми не дозволяємо Йому.
❖ Заступницька молитва - це спосіб, коли ми «дозво-ляємо» Богу втручатися в
життя тих, за кого ми молимося.
❖ Бог поважає наш вибір молитися за інших і всес-торонньо діє заради них.

МОЛИТВА ЗА ОСОБЛИВИХ ЛЮДЕЙ
❖ Ісус був людиною молитви під час сво-го перебування на Землі. Чим важчим
був конфлікт, тим більше часу він присвячував молитві.
❖ Він не покладався на власні сили, щоб подолати господарів зла. Він завжди
залежав від сили Всемогутнього через молитву.
❖ Він залишив приклад молитви за конкретних людей, як це робив ради Петра.
Ісус знав, що Петро не усвідомлював, що йому потрібна буде допомога в ту ніч.
Тому Ісус молив-ся заступницькою молитвою від його імені.
❖ Бог заохочує нас приводити конкретних людей до Його престолу і залишити їх
в Божих руках. Для цього потрібна наполегливість, поки не побачимо
результат.
❖ Пам’ятайте, що Ісус також зараз заступається за кожного з нас.

МОЛИТВИ ЗА ОДНОВІРЦІВ
❖ Павло молився за інших віруючих. Що він просив? Див. Єфесян 1:17-23.
•

Щоб Бог наділив їх мудрістю (в. 17)

•

Щоб вони краще знали Бога (в. 17)

•

Щоб вони усвідомили надію Його покликання (в. 18)

•

Щоб вони знали і вірили, що прийде краща спадщина (в. 18)

•

Щоб вони знали на досвіді Божу силу (в. 19-23)

❖ Павло також дякував за духовне зростання своїх братів і сестер, як у своїй
молитві у Филип. 1: 3-11. Він молився за них, щоб вони продовжували
прогресувати у вірі.
❖ Ми повинні молитися за наших братів і сестер, як це робив Павло, щоб вони
могли зміцнюва-тися та охоче рухались на своїй християнській дорозі.

БОГ ЧУЄ НАШІ МОЛИТВИ
❖ Даниїл переживав за ситуацію з тими, хто повернувся з Вавилону до
Єрусалиму. Даниїл був засмучений і молився за них 21 день.
❖ Схоже, його молитви не мали відповідей на протязі цих днів. Ситуація зовсім
не змінювалася.
❖ Бог послав видіння збентеженому пророкові в найбільш відповідний момент.
Він запевнив Даниїла, що його молитви були вислухані ще з першого разу.
❖ Бог працював над іншими аспектами боротьби, перш ніж відповісти на молитву
Даниїла. Він вислуховує кожну заступницьку молитву, хоча нам, можливо,
доведеться почекати Його відповіді.

ЯК МОЛИТИСЯ
❖ Наші заступницькі молитви повинні бути гарячими, щирими та конкретними.
❖ Павло молився за конкретних людей (наприклад, своїх співробітників) та за
конкретні церкви (наприклад, Ефес або Филипи). Він також просив церкву
моли-тися за його звільнення або про посилення його проповіді. (Фил. 1:19;
Кол. 4:3).
❖ Ми повинні молитися за тих, кого ми знає-мо, що ще не зустріли свого
Спасителя (Ів. 17:20), щоб віруючі зміцнилися (Єф. 3: 14-16), щоб Бог
продовжив своє прощення (1 Ів. 5: 16) для захисту тих, хто переживає важкі
часи (Дії 12:12)…
❖ Коли ми молимось за інших, ми стаємо каналом Божого благословення на них.
“Що означає слово заступництво? Це золотий ланцюжок, який з'єднує слаб-ку людину
з престолом безмежного Бога. Прохання людини, за яку помер Христос, возноситься
до Бога через Ісуса Христа, що викупив її Своєю власною кров'ю. Наш Великий
Первос-вященик ставить (зобов’язує) Свою праведність щирому прохачеві, і мо-литва
Христа об'єднується з молит-вою людини.” Е. Уайт (Щоб я краще знав Його,
Березень 13)
“Почніть молитися за інших лю-дей, наблизьтесь до Христа, до Його кровоточащих
ран. Окрасою вашою нехай буде ла-гідний і мовчазний дух, і так хай підносяться ваші
щирі і смиренні благання про мудрість до Бога, щоб ви змогли спасти не тільки власні
душі, а й душі інших людей…” Е. Уайт (Свідчення для Церкви, том 1, p. 86, стоp.
513)

