
ГОСПОДНЯ МОЛИТВА 

Нехай прийде царство Твоє 

 

 

Кожен, хто народився в Україні, має українське громадянство. Ви також маєте 

його. Отож ви є громадянами держави, що зветься Україна.  Однак кожен з вас, 

будучи охрищеним в ім’я Отця, Сина і Святого Духа є водночас громадянином 

Божого Царства, в якому Царем є наш Спаситель Ісус Христос. Він панує у 

цьому Царстві за допомогою Свого Слова – Слова Божого. Царство Боже 

приходить до нас через віру в Ісуса тут на землі. З іншого боку, Ісус дає нам 



тверду обітницю, що згодом воно буде належати нам у вічності, де ми будемо 

разом з Ним на небесах.  

Ісус хоче, щоб кожна дитина Божа приєднувалася до справи поширення Його 

Царства тут, на землі. Як це здійснюється? Як саме Царство Боже 

поширюється? Через Слово Боже, завдяки проповідуванню Доброї Звістки 

Ісуса про прощення гріхів, життя і спасіння. Отож, навчаючись Божого Слова в 

церкві, ми можемо і повинні ділитися ним з іншими людьми. Апостол Павло 

про Царство Боже говорить так: «Бо Царство Боже не пожива й питво, але 

праведність, і мир, і радість у Дусі Святім» (Римлян 14:17).  

Коли ми молимося словами «Нехай прийде Царство Твоє», то просимо Бога, 

щоб Його Царство прийшло до нас і було серед нас кожного дня, щоб Боже ім’я 

прославлялося в усьому, що ми робимо. Ми також просимо, щоб кожен з нас 

належав до Церкви Ісуса Христа – спільноти тих, хто вірує в Нього, 

покладається на Нього. Ми просимо, щоб до Царства Божого належало якомога 

більше людей, щоб Святий Дух через Слово Боже привів їх до нього.  Щоб це 

сталося, Слово Боже мусить проповідуватись і навчатись без жодного 

перекручення і єресі.  

У Євангелії від Матвія, Ісус каже: «Шукайте ж найперше Царства Божого і 

правди його, а все інше вам буде дано» (Матвія 6:33).  Ми молимось, щоб 

правдива віра в Ісуса Христа і християни жили побожним життям, як 

належиться дітям Божим, як про це каже Святий Петро: «щоб зростали в 

благодаті й пізнанні Господа нашого й Спасителя Ісуса Христа» (2 Петра 3:18). 

Таким чином, ми просимо Бога, щоб ми вірили Його Слову, жили побожно тут, 

на землі нині, а згодом жили з Ісусом на небесах.  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. В яких книгах Біблії міститься Господня молитва? (Матвія 6:9-13, Луки 

11:2-4). 

2. Громадянами яких двох Царств є християни? 

3. Як Царство Боже приходить до нас? 

4. Як Царство Боже поширюється на землі? 

5. Що апостоли кажуть про Царство Боже? 

6. Про що ми просимо Бога в цьому проханні? 

7. Скільки є Євангелій і як вони називаються? 

8. Скільки книг містить Біблія? 

9. З яких двох частин складається Біблія? 

10.  Вивчіть напам’ять молитву  «Отче наш».  


