
ГОСПОДНЯ МОЛИТВА 

Не введи нас у спокусу… 

 

 

 

В кожному проханні Господньої молитви ми просимо Бога про щось 

особливе. Отож, поглянувши на кожне прохання окремо, ми побачимо як 

багато треба праці і зусиль, щоб все, про що ми просимо Бога, було 

присутнє в нашому житті. Це можливо тільки завдяки Божій ласці і 



допомозі. Біблія називає Бога милостивим, милосердним, довготерпеливим. 

Він часто і багато нам прощає. Ми щодня грішимо в думках, словах і 

вчинках, а тому постійно потребуємо Божого милосердя і прощення. Отож 

навіть якщо зараз ми стоїмо перед Богом з добрим сумлінням, в будь яку 

мить може статися так, що ми згрішимо – подумки або на ділі. Чому так 

стається? Тому що ми живемо серед багатьох спокус. Вони знаходяться 

всередині нас. Вони також є у світі, в котрому ми живемо. Ними диявол 

намагається відділити нас від Бога, від Божого Слова, від усього, що 

побожне і святе.  Відчувати спокусу і грішити – дві різні речі.   

Всередині кожного з нас досі живе «Старий Адам» – наша стара 

гріховна природа, з котрою ми приходимо в цей світ. Вона є у кожної 

людини. Ця природа спонукає нас грішити і чинити погані речі – говорити 

погані слова, не слухатися батьків, вчителів і старших, лінуватися, 

сердитися, не молитися, не каятись, не прощати, заздрити, підлещуватись, 

пліткувати, зневажати інших, обманювати, гніватись. Натомість Бог хоче, 

щоб всі ці речі не брали над нами гору, щоб ми гамували їх у собі і не 

слухались нашіптувань диявола. Таким чином, мусимо визнати, що наше 

життя сповнене різних випробувань.  Їх так багато, що ми без Божої помочі 

не дали б собі з ними ради. І щоб вони не взяли гору над нами, ми мусимо 

щоденно просити Бога про захист і опіку, молитися до Нього, зміцнювати 

свою віру в Ісуса Христа.  Отож, коли ми молимось «Не введи нас у 

спокусу», ми просимо Бога, щоб Він дав нам сили опиратися спокусам, не 

грішити, каятись і прощати, так само як Бог прощає нам.  Отож якщо 

спокуса підступає до нас, ми повинні давати їй рішучу відсіч.  Для цього 

Бог дає нам могутню зброю – Боже Слово. Що краще ми знатимемо Боже 

Слово, покладатимемось на Ісуса Христа, тим надійніший матимемо захист 

перед спокусами і дияволом.  

Просімо Бога: «Господи, Ти дав мені найкращу молитву і наказав 

молитися до Тебе у кожній потребі, щоб не впасти в спокусу та гріх. Дай 

мені наполегливості в молитві і покладання на Тебе».  

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Пригадаймо про що ми просимо Бога у попередніх проханнях 

Господньої молитви. 

2. Завдяки чому і кому ми маємо це? 

3. Чи завжди ми робимо те, що добре в Божих очах? 

4. Хто і що до цього нас спонукає? 

5. Як ми повинні чинити, щоб спокуси не шкодили нам? 

6. Звідки нам брати сили, щоб протистояти спокусам і дияволові? 

7. Яку могутню зброю дав нам Бог проти спокус і диявола? 

8. В яких книгах Біблії міститься молитва «Отче наш»? 


