СВЯТЕ ПИСЬМО

ПРО МОЛИТВУ

«Дайте Божій любові повністю заволодіти вашим серцем.
Нехай воно дякує Богові за все і не відмовляє Йому ні в
чому... Нехай ваше серце зі смиренням приймає невдачі і
поразки, але не дозволяє вам впадати у відчай. У такому
серці молитва живе постійно» (Мати Тереза).

«Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам»
(Від Матвія 7:7)
«Коли ж у Мені перебувати ви будете, а слова Мої позостануться в вас,
то просіть, чого хочете, і станеться вам!» (Від Івана 15:7)
«Покликуй до Мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та
незрозуміле, чого ти не знаєш!» (Єремія 33:3)
«Бо Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою,
а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. І ви кликатимете до
Мене, і підете, і будете молитися Мені, а Я буду прислуховуватися до
вас. І будете шукати Мене, і знайдете, коли шукатимете Мене всім своїм
серцем» (Єремія 29:11-13)
«І станеться, поки покличуть, то Я відповім, вони будуть іще говорити, а
Я вже почую!» (Ісая 65:24)
«Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про
всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого
Отця, що на небі! Бо де двоє чи троє в Ім'я Моє зібрані, там Я серед них»
(Від Матвія 18:19-20)
«І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно
волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки
ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього»
(1 Івана 5:14-15)

«Безперестанку моліться!» (1 до Солунян 5:17)
«Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах; бо ми не знаємо, про
що маємо молитись, як належить, але Сам Дух заступається за нас
невимовними зідханнями. А Той, Хто досліджує серця, знає, яка думка
Духа, бо з волі Божої заступається за святих» (До Римлян 8:26-27)
«Через це говорю вам: Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що
одержите, і сповниться вам» (Від Марка 11:24)
«І чого тільки попросимо, одержимо від Нього, бо виконуємо Його
заповіді та чинимо любе для Нього» (1 Івана 3:22)
«А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, і
помолися Отцеві своєму, що в таїні; а Отець твій, що бачить таємне,
віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо
думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство. Отож, не
вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за
ваше прохання!» (Від Матвія 6:6-8)
«Отож, приступаймо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти
милість та для своєчасної допомоги знайти благодать» (До Євреїв 4:16)
«Увечорі, вранці й опівдні я скаржусь й зідхаю, і Він вислухає мого
голосу!» (Псалми 55:17)
«Люблю я Господа, бо Він почув голос мій у благаннях моїх, бо Він
нахилив Своє ухо до мене, і я кликатиму в свої дні!» (Псалми 116:1-2)
«І коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб у Сині
прославивсь Отець. Коли будете в Мене просити чого в Моє Ймення, то
вчиню» (Івана 14:13-14)

«Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистьте руки,
грішні, та серця освятіть, двоєдушні!» (Якова 4:8)
«І Я вам кажу: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і
відчинять вам! Бо кожен, хто просить одержує, хто шукає знаходить, а
тому, хто стукає відчинять» (Луки 11:9-10)
«Але нехай просить із вірою, без жадного сумніву. Бо хто має сумнів,
той подібний до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо така
людина не гадає, що дістане що від Господа» (Якова 1:6-7)
«Боже Ти Бог мій, я шукаю від рання Тебе, душа моя прагне до Тебе,
тужить тіло моє за Тобою в країні пустельній і вимученій без води...»
(Псалми 63:1)
«Блаженні, хто держить свідоцтва Його, хто шукає Його всім серцем, і
хто кривди не робить, хто ходить путями Його!» (Псалми 119:2-3)
«Бо хвилі смертельні мене оточили, потоки велійяала лякають мене.
Тенета шеолу мене оточили, а пастки смертельні мене попередили! В
тісноті своїй кличу до Господа, і до Бога свого я волаю, І Він почує мій
голос із храму Свого, і в ушах Його зойк мій» (2 Самуїлова 22:5-7)
«До Мене поклич в день недолі, Я тебе порятую, ти ж прославиш
Мене!» (Псалми 50:15)
«Пошукаймо доріг своїх та дослідімо, і вернімось до Господа! Підіймімо
своє серце та руки до Бога на небі!» (Плач Єремії 3:40-41)
«Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він
близько!» (Ісая 55:6)

