
ГОСПОДНЯ МОЛИТВА 

Але визволи нас від лукавого. Амінь. 

 

 

 

 

 



Біблія каже, що поруч нас є невидимі для людського ока речі. Однак вони дійсно 

існують. Зазвичай ми не бачимо Божих ангелів, які виконують Божу волю, охороняють 

нас, але вони є. Так само ми не бачимо злих ангелів та їхнього поводиря – сатану. 

Однак вони існують і намагаються шкодити людям.  Вони не хочуть, щоб люди 

прославляли Боже ім’я, святили Його. Вони також хочуть зашкодити проповідуванню і 

поширенню Божого Слова, за допомогою якого шириться Царство Боже у світі, 

здійснюється Божа воля.  

Прохання Господньої молитви, в котрому ми молимось: «Визволи нас від лукавого», 

це наше звернення до Бога, в якому ми просимо Його: «Дорогий наш Боже, ми 

молимось Тобі, допоможи, аби нас оминуло біди, коли диявол шкодить 

проповідуванню Євангелія Ісуса Христа, підкидає людям фальшиві вчення, 

перешкоджає отриманню нами від Бога насущного хліба і сповненню Божої волі». 

Щоб спричинити в нас відчай, розпач,безнадію, страждання і біль, диявол намагається 

керувати нашим життя в найгірший спосіб. Він підбиває нас до поганих вчинків та 

слів, намагається викликати в нас гнів, заздрість, вороже ставлення до інших людей. 

Він намовляє нас до гріха і порушення Божих Заповідей. Але завдяки тому, що Ісус є 

поруч нас, що ми маємо певність у спасінні через віру в Нього, що Він є нашим 

Захисником і Спасителем, що ми молимось до небесного Отця, ми можемо почуватись 

у безпеці. І щоб ми мали цю безпеку і певність завжди, нам слід молитися про Божу 

поміч і ласку.  

Бог чує наші молитви і відповідає на них. Він знає наші проблеми і хоче допомогти 

нам уникнути помилок. Він скеровує нас до доброго і прощає нам наші провини заради 

Ісуса.  Він також каже нам, що помочі і всього, що ми потребуємо, слід просити лише у 

Нього.  Щоб ми були збережені від усякого зла і небезпеки, нам треба кількох речей: 1) 

щоб Боже ім’я славилось серед нас; 2) щоб з нами було Царство Боже; 3) щоб 

сповнялася свята Божа воля.   

Якщо все це є, а ми молимось про це, тоді Бог збереже нас від усього злого.  Щоб все 

це ставалося і тривало, щоб наша молитва дійшла до Бога і Він милостиво оберігав нас 

і піклувався про нас, ми кажемо: АМІНЬ, що означає – Нехай буде так! 

ПИТАННЯ ДО УРОКУ: 

1. Які невидимі речі є довкола нас? 

2. Що намагається чинити сатана та його слуги? 

3. До чого сатана прагне схилити нас? 

4. Про що ми молимось у цьому проханні? 

5. У кого ми повинні просити помочі, захисту і піклування? 

6. Що нам слід робити, щоб вберегтись від зла і небезпек? 

7. Що означає слово «Амінь»? 

8. Хто єдиний чує наші молитви і відповідає на них?  

 


