
ГОСПОДНЯ МОЛИТВА 

Хліба нашого насущного дай нам сьогодні 

 

 

 

Чи доводилось вам бачити, як батьки піклуються про маленьких діток? Маленька дитинка, 

щойно вона народжується, потребує щоденного піклування. Без нього вона не може прожити і 

дня. Її потрібно вчасно годувати, пеленати, купати, виносити на прогулянку. Їй так багато 

всього потрібно! Але хіба нам, коли ми стаємо трішки старшими, потрібно менше? І ми 

потребуємо харчуватися, одягатися. Нам також потрібні батьки, які піклуватимуться про нас, 

купуватимуть нам необхідне. Коли ми стаємо школярами, перелік необхідного значно зростає. 

Подібним чином дорослі також потребують дуже багатьох речей. Це стосується кожної 

людини на землі. Подібно до батьків, які піклуються про своє дитя, Бог піклується про всіх 

людей на землі.  



Коли Бог створив перших людей, Він оселив їх в Едемі і дав їм усе необхідне. Бог не лише є 

Творцем, але також Піклувальником і Утримувачем усього. Він дає нам поживу, посилає дощ і 

сонячне проміння, пори року, дає врожай на полях, одяг і задовольняє всі наші потреби, які 

стосується нашого щоденного життя. Він також дав нам батьків, друзів і приятелів, 

запровадив і дав владу, лікарів, вчителів та інших людей багатьох професій, так що все це є 

частиною Його піклування про нас. Все, що стосується нашого щоденного життя, ми 

називаємо хлібом насущним, або щоденним.  Ми повинні піклуватися про дім та місто, в 

котрому ми живемо, про нашу Україну, дбати про чистоту на вулицях, в будинку, школі. Не 

годиться викидати, наче сміття хліб та іншу їжу. Тим, хто так чинить, слід робити зауваження. 

Бог милостиво дає нам здобувати ту чи іншу професію, жити в мирі та добрі одне з одним. Він 

оберігає і захищає нас. Без Божого благословення і Його постійної присутності ми б не могли 

жити. Біблія каже, що ми живемо, рухаємось і дихаємо завдяки Богові. Наш небесний Отець 

хоче, щоб ми не лише користувалися тим, що Він нам дає, але також дякували і молилися за 

це, щоб ми добре розуміли, що отримуємо все з Його люблячої руки. І коли Він забере від нас 

Свою руку, ми не зможемо існувати ані дня. Отож ми молимось: «Господи, дай нам насущного 

хліба на кожен день, піклуйся про нас, наше здоров’я.  Дай нам належно цінувати Твої 

дарунки і дякувати Тобі за все, щоб ми радісно приймали від Тебе Твої дарунки,  шанобливо і 

побожно прославляючи Тебе».  

ЗАВДАННЯ: 

ВИВЧІТЬ НАПАМ’ЯТЬ ВІРШІ З БІБЛІЇ: 

Псалом 145:15,16 15 Очі всіх уповають на Тебе, і Ти їм поживу даєш своєчасно, 16 Ти руку 

Свою відкриваєш, і все, що живе, Ти зичливо годуєш! 

Псалом 147: 8,9  Він хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землі, оброщує гори 

травою, 9 худобі дає її корм, воронятам чого вони кличуть! 

Матвія 6:31-34 31 Отож, не журіться, кажучи: Що ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: 

У що ми зодягнемось? 32 Бо ж усього того погани шукають; але знає Отець ваш Небесний, що 

всього того вам потрібно. 33 Шукайте ж найперше Царства Божого й правди Його, а все це 

вам додасться. 34 Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само 

поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи! 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Що таке «хліб насущний»? 

2. Назвіть речі, які необхідні нам для життя? 

3. Назвіть речі, які Бог дає нам через наших батьків та інших людей? 

4. Як ми повинні використовувати те, що дає нам Бог? 

5. Як ми виявляємо турботу про інших людей? 

6. Як слід піклуватися про своє місто, дім, вулицю, країну? 

7. Повторіть напам’ять молитву «Отче наш». 

8. Назвіть книги Біблії, в котрих міститься Господня молитва.  


