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Господня молитва
(Мт.6-9-13; Лк.11:2-4;)

“А як молитеся, то не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати й молитися по
синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. Поправді кажу вам: вони мають
уже нагороду свою! А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погани, бо
думають, ніби вони будуть вислухані за своє велемовство”
(Матвія 6:5,7)
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Найкраща молитва
Біблія навчає нас, що кожен, хто вірує в Бога, може розмовляти зі Своїм небесним
Отцем. Як саме? Через молитву. Коли? В будь який час. Де? Всюди. Яка це втіха для
віруючих!
Молитва – це духовна розмова з Богом. Бог запевняє нас у тому, що Він чує
молитви Своїх дітей і відповідає на них. Він також говорить про те, що нам потрібно
молитися – за себе, за рідних і близьких, за батьків, за пастирів, за церкву, за уряд, у
турботі, під час хвороби. Біблія каже, що ми самі не знаємо, як правильно молитися і
тому нам допомагає в цьому Святий Дух (Римлян 8:26).
Коли Ісус Христос навчав людей на горі, учні попросили Його: “Господи, навчи нас
як ми маємо правильно молитися”. І Він дав їм зразок молитви. Ми називаємо її
“Господня молитва” або “Отче наш” за першими словами, котрими вона починається.
Це є найкраща молитва, бо її дав нам Сам Господь! Ось вона:

9 Отче наш, що єси на небесах! Нехай святиться Ім'я
Твоє, 10 нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля
Твоя, як на небі, так і на землі. 11 Хліба нашого
насущного дай нам сьогодні. 12 І прости нам провини
наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. 13 І не введи
нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. (Матвія
6:9-13).

Ісус Христос звернув увагу учнів також на те, як ми повинні молитися. Декому
здається, що чим більше в молитві слів, тим вона краща; або чим більше людей будуть
бачити, як я молюся, тим побожнішим я буду їм здаватися. Цього робити не слід.
Господь говорить, що молитва повинна бути щира, від серця, побожна, при цьому наша
поведінка має бути скромна і не повинна привертати чиєїсь уваги. В молитві має бути не
лише наше прохання, а, насамперед, подяка Богові і покладання на Його волю, любов і
милосердя. Коли просимо в Бога прощення своїх гріхів, то не слід забувати про те, що
нам самим потрібно прощати нашим ближнім, бо так говорить Біблія (Марка 11:25-26).
Тримаймо перед собою завжди зразок Господньої молитви і тоді наші власні
молитви Богові будуть приємні Богові.
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Пам’ятна скарбничка

Марка 11:25-26
І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що
проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив
вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й
Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів
ваших.

Дорогий небесний Отче! Через Твого Святого
Духа навчи мене молитися так, щоб моя молитва
була сповнена подяки за Твою ласку,
ласку,любові,
побожності і довготерпіння в очікуванні Твоєї
відповіді. Я прошу про це через Ісуса Христа,
мого Господа і Спасителя. Амінь.

Завдання 1
Закресли кожну букву Ф, Ч та Ч і тоді прочитаєш, якою зброєю слід
користуватися, коли диявол буде спокушати тебе.

ЧХСФХХЧЛФХОХФЧВЧХО
ХФЧБХЧОФХЖЧХЕФ

Завдання 2
Бог щоденно піклується про всі наші духовні і тілесні потреби. Обведіть
червоним олівцем тілесні потреби, а синім – духовні.
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Завдання 3
З’єднай лінією слова, які розташовані зліва з вірним їх тлумаченням справа.

Господня молитва
Отче наш, що єси на небесах…

Бог надихає нас вірно молитися і
обіцяє відповісти на наші молитви

Матвія 6:33
Шукайте ж найперше Царства
Божого і правди Його, - а все
інше вам додасться.

Ми – Божі діти і молимося
до Бога, як до нашого дорогого
Небесного Отця.

Матвія 7:7
Просіть – і буде вам дано,
Шукайте – і знайдете,
Стукайте – і відчинять вам.

На перше місце слід ставити
небесні скарби і вірити в те,
що Бог дасть нам все, що ми
потребуємо в житті.

