БЛАГОСЛОВЕННЯ І МОЛИТВА

Небесний Батько чує

ВАШІ МОЛИТВИ

О

утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість—
досвід, а досвід—надію, а надія
не засоромить, бо любов Божа
вилилася в наші серця Святим
Духом, даним нам” (Римлянам 5:3–
5). Писання навчили мене того, що
мій тяжкий досвід може допомогти
мені отримати терпеливість, досвід
і надію, та відчути Божу любов до
мене. Я знала, що Небесний Батько
почув мою молитву і відповів мені
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Суботній день і не грати в футбол по неділях. Він переживав,
що не грав краще, бо пропускав
ті ігри. Чарльз, молодший брат
Джека, знав, що той переживав.
Одного дня Чарльз сказав сімейну
молитву. Він попросив Небесного
Батька допомогти Джеку не хвилюватися про футбол. Чарльз знав,
через Писання. Я мала віру, що все
буде краще.
Мій онук Стюарт також дізнався
про те, що Небесний Батько чує
наші молитви. Йому був потрібен
друг у школі. Він і його мама вирішили помолитися, аби допомогти
йому знайти друга. Кожного дня,
коли дзвенів дзвінок на перерву,
Стюарт знав, що його мама молилася за нього. Досить швидко він
знайшов нового друга! Стюарт дізнався, що Небесний Батько дбає
про його переживання. Він дізнався, що Небесний Батько відповість
на його молитви.
Коли моєму онуку Джеку було
10 років, він грав у футбольній
команді, яка брала участь у змаганнях. Джек поговорив зі своїми
батьками і вирішив шанувати

віра

Ці скарби є деякими з благословень,
про які ви можете молитися. Про які інші
благословення ви можете молитися?
знання

що найкращим способом допомогти своєму братові, було помолитися за нього. У нього була віра,
що молитва допоможе Джеку.
Нам потрібна допомога в цьому житті, і Небесний Батько хоче
дати нам ту допомогу. Він любить
нас. Він буде слухати, коли ми
молимося! ◼

ЗЛІВА: ІЛЮСТРАЦІЯ АДАМА КОФОРДА; СПРАВА: ІЛЮСТРАЦІЯ ЛАЕЛ ХЕНДЕРСОН.

дного разу, коли я була
молодою, мені важливо було
знати, що Небесний Батько знає
мене і розуміє проблеми, перед
якими я постала. Я просила Його
скерувати мене, щоб я могла знайти
уривок з Писань, який би допоміг
мені почуватися краще. Я відкрила
Писання і прочитала: “Хвалимося в
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Небесний Батько має багато благословень, які Він хоче дати нам.
Подумайте про велику скриню скарбів, наповнену благословеннями
для вас. Ваші віддані молитви відмикають “скриню скарбів” з
благословеннями. Нам потрібно молитися в ім’я нашого Спасителя,
Ісуса Христа, і просити Небесного Батька благословити нас.

мужність

свідчення

Відповіді на молитви можуть зайняти
довгий час або вони можуть бути не
тим, що ви очікували. Але Небесний
Батько завжди слухає. Він відповідатиме
на ваші молитви. Він вас любить.
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