ГОСПОДНЯ МОЛИТВА
Прости нам провини наші

Не дивлячись на те, що ми ходимо до Церкви, маємо, слухаємо і вивчаємо Боже Слово,
віримо в те, що воно каже, підтримуємо Його поширення, все ж наше щоденне життя не є
безгрішним. Ми живемо у світі, де є багато грішних речей. Довкола нас грішні люди.
Всередині нас є стара гріховна природа, котра спонукає до гріха. Усі ці речі щоденно завдають
нам прикрощів, стають причиною того, що ми буваємо нетерплячими, злими, нелюблячими,
немилосердними, сповненими гніву та образ, невдячними, плекаємо помсту, обманюємо,
пліткуємо про ближніх, не слухаємося батьків і старших, забуваємо про вдячну молитву
Богові тощо. Іншими словами, якщо ми покладемо руку на серце і будемо відвертими та
чесними, то зізнаємося в тому, що щодня грішимо і не робимо того, що добре в Божих очах.
Крім того, за нашою спиною стоїть сатана і штовхає нас до гріха, спокушає, зводить на
манівці. Він робить все, щоб те, про що ми молимося в інших проханнях Господньої молитви,
не ставалося.
Таким чином, коли ми молимося молитвою «Отче наш», нам обов’язково потрібно
благати небесного Отця: «Дорогий небесний Отче, пробач нам усі наші провини та гріхи!».
Милосердний Отець і так багато і постійно прощає нам, але ми молимося, аби ми могли
визнати Його милостиве прощення і прийняти його.
Жодна людина не повинна думати, що тут, на землі, вона досягне такого стану, коли їй
вже не потрібне буде прощення. Правда Божа полягає в тім, що якби Бог постійно не прощав
нам гріхи і провини, не був многомилостивий, довготерпеливим, милосердним, ми б давно
загинули.
Прощення гріхів Ісус здобув для нас на хресті. Він помер за наші гріхи і гріхи всіх людей
на землі. І нині ми отримуємо Боже прощення у Євангелії в Слові Божім і Таїнстві. Христове
Євангеліє говорить нам про милостиве Боже прощення гріхів тим, що каються. У Таїнстві
Святого Хрищення і Причастя віруючим дарується прощення і пробачення їхніх гріхів та
провин.
У цьому проханні Господньої молитви також є такі слова: «як і ми прощаємо винуватцям
нашим». Про що вони кажуть? Що ми повинні обов’язково прощати іншим людям, тому що
Бог часто і багато прощає нам. І якщо ми не прощаємо комусь, то не думаймо, що Бог
прощатиме нам. Наш Господь Ісус Христос у Євангелії від Матвія каже: «Бо як людям ви
простите прогріхи їхні, то простить і вам небесний Отець» (Матвія 6:14). Отож ми молимось:
«Дорогий Господи, благаю Тебе, милостивий будь до мене, грішного. Не тому, що я заслужив
щось своїми ділами, щоб я міг сам чиститись від гріхів, а тому, що Ти пообіцяв мені зробити
це у Христі, і скріпив цю обітницю Своєю печаткою. Дякую Тобі, мій Боже».
ПИТАННЯ ДО УРОКУ:
1. Яким є наше щоденне життя, не дивлячись на те, що ми ходимо до церкви?
2. Якими гріхами ми грішимо?
3. Тоді чого ми потребуємо?
4. Хто стоїть у нас за спиною і спокушає нас?
5. Чи може хтось вважати, що йому вже не потрібне Боже прощення?
6. Де Ісус здобув для нас прощення гріхів?
7. Де ми нині отримуємо це прощення?
8. Що означають слова «прости нам провини наші»?
9. Що означають слова «як і ми прощаємо винуватцям нашим»?
10. Що Ісус каже про прощення в Євангелії від Матвія 6:14?

