1 Сiч (Ср.) 2020
Слово Бога навiки
Псалми 118:81–96
(89, 90): Навiки, о Господи, слово Твоє в небесах пробуває. З
роду в рiд Твоя правда; Ти землю поставив i стала вона.
1. Чекаю я Слова Твого (81–88)
Наш Бог — це Бог обiцянки. Коли ми вiримо Його обiцянкам i
покладаємося на Нього, то зростаємо у вiрi. Ми, як i псалмоспiвець, добре знаємо, що чекати не легко, але коли ми покладаємося на обiцянки, що Бог дав був й Своєму словi, то обов’язково
побачимо Божу любов i вiрнiсть. Тi, хто люблять Бога i намагаються виконувати Його заповiдi, обов’язково зустрiнуться з
“переслiдниками”, але все одно нам не можна полишити Божих
наказiв. Це час мiцнiше тримати обiцянки Бога.
2. Твiй я, спаси Ти мене (89–96)
Боже слово — вiчне, а Його правда з роду в рiд. Ми можемо
любити i пiзнавати Бога, якщо знаходимо втiху в Його словi i
намагаємось жити згiдно з ним. Його Слово — це лист любовi
до нас. Хоча свiт котиться шкереберть, Бог врятує тих, хто любить Його i живе за Його словом. Є кiнець усiлякiй людськiй
досконалостi, але заповiдь Бога вельми широка.
Молитва: Господи, моя надiя — це слова Твоїх обiцянок. Я
невiрний, Боже, але Ти — вiрний. Твiй я, Спаси Ти мене.
Одне слово: Моя надiя — вiрнi обiцянки Бога

2 Сiч (Чт.) 2020
Для моєї ноги Твоє слово свiтильник
Псалми 118:97–112
(105): Для моєї ноги Твоє слово свiтильник, то свiтло для
стежки моєї.
1. Слово Бога робить мене мудрим (97–104)
Автор псалма свiдчить про свою любов до Слова Бога. Вiн повсякчасно говорить про нього, роздумує над ним, знаходить як
застосувати його в своєму життi та держиться наказiв Господа. Тому то Слово Бога зробило його розумнiшими на своїх
вчителiв, мудрiшим вiд його ворогiв та старших народу. Щоб
додержати Слово Бога, автор стримується вiд злої дороги. Вiн
свiдчить, що, як наслiдок, Господь навчає його, Слово Бога стало для нього солодше меду, дає мудрiсть i вiдводить вiд всякої
дороги неправди. Коли ми в молитвi читаємо та вивчаємо Слово
Бога, щоб виконати його, то правда та мудрiсть наповнять нашi
серця.
2. Слово Бога — свiтильник для стежки моєї (105 — 112)
Йдучи по дорозi життя, ми зустрiнемо ненадiйнi стежки, сiтки,
що їх поставили були грiшники та прихованi ями. Усi люди йдуть
цiєю дорогою, але Бог дав Своєму народу Своє слово, щоб воно
стало свiтильником для їх нiг i свiтлом для їхнiх стежок. Iнколи
дорога здається темною, а шлях — незрозумiлим, але коли ми
вирiшимо коритися слову Бога незалежно вiд обставин, тодi Вiн
осяє Своїм свiтлом нашi шляхи.
Молитва: Господи, дякую за те, що дав свiтильника для моїх
нiг в цьому темному свiтi. Допоможи менi розташувати своє серце до Твого Слова.
Одне слово: Для моєї ноги Твоє слово свiтильник
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Псалми 118:113–128
(125): Я раб Твiй, зроби мене мудрим, — i заповiдi буду знати.
1. Я стою в страсi перед Твоїми законами (113–120)
Бог ненавидить нещире та лукаве серце. Якова 1:8 говорить:
“двоєдушна людина непостiйна на всiх дорогах своїх”. Корiнь
двоєдушностi — це егоїзм. Егоїстичнi люди за живуть для себе,
нехтують постановами Бога, але зовнi хочуть виглядати пристойно. Але Бог бачить їх хитрощi i вiдкидає їх. Але коли ми
розкаємося в егоїзмi, коли любимо закони Божi, шукаємо притулку в Ньому i покладаємося на Його обiцянки, тодi Бог зцiлює
нас вiд подвiйного серця. Ми повиннi мати святий Божий страх
i з благоговiнням ставитися до Його слова, щоб правильно вивчати Бiблiю.
2. Зроби мене мудрим (121–128)
Божi слуги йдуть в iншому напрямку, нiж цей свiт, тому часом
виглядають нерозумно. Гордi люди зневажають Божих слуг. Що
ж робити нам? Потрапивши в таку ситуацiю, псалмоспiвець поновив свою надiю на Боже спасiння i молився, щоб Господь зробив його мудрим, щоб вiн змiг краще розумiти Боже слово. Вiн
поновив свою впевненiсть у словi Бога.
Молитва: Господи, забери з мого серця двоєдушнiсть i дай менi
мудростi для того, щоб знати Твою волю та виконувати її.
Одне слово: Божий страх дає розумiння
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Псалми 118:129–144
(130): Вхiд у слова Твої свiтло дає, недосвiдчених мудрими робить.
1. Нехай засяє лице Твоє на менi (129–136)
Без Слова Бога люди живуть в темрявi. Бiльшiсть людей в Українi
мають Бiблiю, але для багатьох це закрита книга. Люди не читають її i не коряться їй. Псалмоспiвець плакав через те, що люди
не додержуються Божих законiв. Але коли iстина Божого слова
розгортається через молитовне вивчення Бiблiї, тодi сяйво освiтлює темнi серця i темне суспiльство. Люди, якi ранiше не могли
зрозумiти нi слова Бога, нi навiть самих себе, побачать, як речi
навколо них набувають змiсту. Нiякий грiх не запанує над тiєю
людиною, чиї кроки спрямовуються словом Бога.
2. Божi обiцянки праведнi (137–144)
Бог праведний i вiрний. Його обiцянки вiрнi. Наша ревнiсть зникає, але слово Бога вiчне. Рiзнi вiруючi впродовж усiєї iсторiї
переконались в iстинностi Божих обiцянок. В часи, коли недоля
та утиск обгортають нас, слово Бога дає нам мир.
Молитва: Боже, нехай засяє лице Твоє на нас i розкриє Твоє
Слово. Нехай свiтло i правда Твого Слова прояснить нашу темряву.
Одне слово: Слово Бога дає свiтло та життя
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Оживи мене, Господи!

Псалми 118:145–160
(159): Подивися: люблю я заповiдi Твої, — за милосердям Своїм
оживи мене, Господи!
1. Твого слова чекаю (145–152)
Божi обiцянки i заповiдi вiрнi i вiчнi. Навiть довгими ночами,
коли здається, що Бог далеко, Вiн близько i готовий допомогти нам. Але ми повиннi кликати Його. Бог — хранитель нашого
життя. Вiн оживляє нас згiдно Свого слова. Вiн любить тих,
хто любить, довiряє i кориться Його слову. Коли ми роздумуємо над Його обiцянками i покладаємо нашу надiю на Нього, Вiн
вiдповiдає на нашi молитви. Прикладом для нас може бути сам
псалмоспiвець: вiн роздумував над словом Бога усю нiч i в молитвi випереджував свiтанок.
2. Оживи мене Своєю любов’ю (153–160)
Тi, хто виношують пiдступнi плани, за не шукають волi Бога, не
отримають спасiння. Всi Слова Бога вiрнi, а всякi присуди Божої
правди навiки. Невiруючи нехтують Словом Бога, але вони не
будуть спасенними. Господь оживить лише тих, хто звертається
до Нього за допомогою.
Молитва: Господи, Ти моє спасiння i моя надiя. Допоможи менi
покорятися Твоєму вiчному слову.
Одне слово: За милосердям Своїм оживи мене, Господи!

25

18

31

24

17

10

3

30

23

16

9

2

Пт

29

22

15

8

1

Чт

28

21

14

7

Ср

6

13

20

27

5

12

19

26

Вт
Пн
Нд

Псалми 118:161–176
(165): Мир великий для тих, хто кохає Закона Твого, i не мають вони спотикання.
1. Неправду ненавиджу,.. покохав я Закона Твого! (161–
168)
Хоча князi безвинно переслiдували псалмоспiвця i погрожували
йому, але вiн боявся не їх, вiн тремтiв перед словом Бога. Вiн
не шукав угоди з обвинувачами, тому що любив правду та гидував неправдою. Вiн радiв Господньому слову як чоловiк, що
знайшов прихований скарб. Навiть в часи гонiнь великий Божий
мир наповнював його серце.
2. Я блукаю, немов та овечка загублена (169–176)
Ми живемо в такi часи, коли багато людей не мають мети. Людина без мети загубила свiй шлях — немов та овечка загублена.
Псалмоспiвець прагнув Божого спасiння i насолоджувався Словом Бога. Вiн пiзнав, що добрий Пастир шукає Свою загублену
овечку i готовий почути i допомогти усiм тим, хто на Нього кличе. Вiн спасає Своїх людей як i обiцяв.
Молитва: Господи, Ти — мiй Пастир. Допоможи менi тримати
Твоє Слово в своєму серцi i мати Твiй спокiй та напрямок в
життi.
Одне слово: Любити Слово Бога i мати Його спокiй
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Уставай, свiтися, бо прийшло твоє свiтло

Господи, врятуй мене

Iсая 60:1–22
(1): Уставай, свiтися, Єрусалиме, бо прийшло твоє свiтло, а
слава Господня над тобою засяла!
1. I пiдуть народи за свiтлом твоїм (1–9)
Вавилоняни спалили Єрусалим (586 р. до Р.Х.) i забрали людей в полон. Морок вкрив землю. Темрява грiха стала мороком
вiдчаю. Пророк дивився на свiт; але потiм вiн здiйняв погляд
догори, на Бога. “Сяє Господь над тобою, i слава Його над тобою з’являється!” Його свiтло приведе усi народи в Його сяйво.
Кожен, хто дивиться на Нього, стає свiтлим i сяючим. Iсая передбачив прихiд Iсуса, свiтла для свiту (Iв. 1:4,9; 8:12). Бог засвiчує
Своє свiтло людям, щоб вони стали свiтлом в цьому темному
свiтi.
2. Хай Бог буде Твоїм свiтлом (10–22)
Бог Сам приготував мiсто для Своїх людей, що були приниженi
гнобителями — наслiдками грiхiв. Стiни того мiста називаються “Спасiння”, а його брами — “похвала”. “I будуть постiйно
вiдкритими брами твої” (11). Авраам чекав мiста, що має пiдвалини, що Бог його будiвничий та творець (Євр. 11:10). Iван
теж про це говорив (Об. 21:23, 22:5)
Молитва: Господи, навчи нас щоденно ходити з Тобою, щоб ми
могли сяяти. Зроби нас свiтлом для народiв.
Одне слово: Народи прийдуть на твоє свiтло

Псалми 119:1–7
(1): У моєму горi я кликав до Господа, i Вiн мене вислухав.
1. Спаси мене вiд зрадливого язика (1–4)
Цей псалом — перша з 15 пiсень прочан, що спiвали їх пiд час
паломництва до Єрусалиму. Ми також прочани i йдемо до Небесного Єрусалиму. Псалмоспiвець страждав у свiтi через нечестивцiв, якi без причини обмовляли його. 9–та заповiдь говорить:
“Не свiдкуй неправдиво на свого ближнього!”. Iсус назвав диявола брехуном i людиновбивцею. Брехня i зрада можуть звести
душу. Псалмоспiвець шукав допомоги тiльки вiд Бога.
2. Горе менi, що замешкую в Мешеху (5–7)
Мешех — це далекий край, на пiвднi сучасної Росiї. Кедар —
кочове плем’я войовничих бедуїнiв. Вони представляють наш
жорстокий та ворожий свiт. Псалмоспiвець i сам належав цьому
свiтовi, але тепер вирiшив повернутись до Бога. Вiн прагнув до
Божого миру.
Молитва: Господи, я не можу перемогти свiт своїми людськими
здiбностями. Я не можу захистити себе вiд брехнi та лихослiв’я.
Я можу лише повернутися до Тебе i кликати Твоє iм’я.
Одне слово: Господи, врятуй мене

8 Сiч (Ср.) 2020
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Звiдки прийде менi допомога

Викупитель прийде з Сiону

Псалми 120:1–8
(2): менi допомога вiд Господа, Творця неба i землi.
1. Свої очi я зводжу на гори (1–2)
Цей псалом — це друга пiсня прочан. В своєму паломництвi до
Небесного Царства, ми зустрiнемо багато невiдомих стежок i
небезпечних обставин. Добре знайомi мiсця i люди зникнуть за
обрiєм. Ми не повиннi покладати свою надiю на людей чи на
матерiальнi речi. Наша допомога не може прийти з гiр, але гори
нагадують нам про нашого Бога, Творця неба i землi. Тiльки
Вiн є нашою допомогою.
2. Господь то твiй Сторож (3–8)
Господь нi вдень, нi вночi не спить i весь час стежить за нами,
охороняючи. Немає такого пастиря як Вiн. Бог знає мої немочi i
не дасть захитатися нозi моїй. Господь знає, що я живу у ворожому свiтi, тому Вiн захищає мене вiд сонця вдень i вiд мiсяця
вночi. Моє життя в Його руках, аж поки я не досягну кiнцевої
мети — Його Царства.
Молитва: Господи, свої очi я зводжу на гори, бо менi допомога
приходить вiд Тебе, Творця неба i землi. Я не буду боятися, бо
Ти бережеш мiй вихiд та вхiд, тепер i навiки.
Одне слово: Менi допомога вiд Господа

Iсая 59:1–21
(20): I прийде Викупитель Сiоновi й тим, хто вернувся iз прогрiху в Яковi, каже Господь
1. Грiх вiддiляє нас вiд Бога (1–8)
Грiх розiрвав нашi стосунки з Богом, i самi по собi ми не можемо
бути щасливими. Поки нашi серця повнi злоби, а вуста говорять
брехню, ми нiколи не шукатимемо справедливостi. Нашi руки
та ноги зайнятi злими справами. Але рука Бога не є занадто
короткою, щоб спасати.
2. Наслiдки роздiлення з Богом (9–15а)
Пророк сповiдує грiхи свого народу: утиск та вiдступ, зрада Боговi, брехня та переслiдування iстини. Народ в темрявi, вiн став
слiпим та втратив напрям. “I iстина зникла, а той, хто вiд злого вiдходить, грабований...”
3. Суд та викуплення (15б–21)
Бог не знайшов жодного, хто стояв би на боцi правди. Тому
Вiн Сам приходить виконати правосуддя, одягнувши справедливiсть, як панцир. Вiн Викупитель для тих, хто розкаявся. Господь вкладе Свої слова та Свiй Дух у їхнi вуста. Це обiцяний
Ним заповiт (20,21).
Молитва: Господи, очисти мене вiд грiха, що вiддiляє мене вiд
Тебе. Дякую Тобi за Викупителя, Який пролив Свою кров за мої
грiхи (1Пет. 1:18; 2:24; 1Iв. 1:7).
Одне слово: Викупитель прийшов

28 Квi (Вт.) 2020
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Догоджати Боговi чи догоджати собi?

Ходiмо до дому Господнього

Iсая 58:1–14
(10,11): I будеш давати голодному хлiб свiй, i знедолену душу
наситиш, тодi то засвiтить у темрявi свiтло твоє, i твоя
темрява нiби як полудень стане, i буде Господь тебе завжди
провадити, i душу твою нагодує в посуху, костi твої позмiцняє, i ти станеш, немов той напоєний сад, i мов джерело те,
що води його не всихають!
1. Релiгiйнiсть, що не догоджає Боговi (1–5)
Богу не подобається нещира релiгiйна дiяльнiсть. Люди, якi не
чинять правоти, а лише вдають, що шукають Бога та хочуть
пiзнати Його шляхи, нiколи не будуть знати Бога i не зможуть
догодити Йому. Якщо людина цiлий день поститься, гне свою
голову, як очеретину, принижується у веретi, а потiм використовує своїх працiвникiв чи свариться з iншими, то це не може
вгодити Боговi.
2. Пiст, який вибрав Бог (6–12)
Бог хоче, щоб Його люди розв’язали кайдани безбожностi й вiдпустили на волю утиснених. Вiн хоче, щоб “ми вламали голодному хлiба свого, а вбогих бурлакiв до дому впровадили та одягли
голих”. Тодi “хутко шкiрою рана твоя заросте, i твоя справедливiсть ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожею
задньою!” Вiн вiдповiсть, коли ми покличемо про допомогу.
3. Поважай Бога в суботнiй день (13–14)
Недiля — це день не для того, щоб ми догоджали собi; це день,
щоб догодити та прославити Бога. Тодi ми знайдемо радiсть в
Господi.
Молитва: Господи, допоможи менi шукати Тебе та служити
Тобi так, як хочеш Ти, а не я.
Одне слово: Шукати свого чи шукати Бога?

Псалми 121:1–9
(1): Я зрадiв, коли менi сказали: “Ходiмо до дому Господнього!”
1. Ходiмо до дому Господнього! (1–5)
Єрусалим — мiсто, яке завоював Давид i зробив своєю столицею.
Там знаходився храм, який символiзує нашу вiчну мету. Єрусалим — мiсто паломництва, мiсце куди приходили вiрнi щоб принести свої жертви i поклонитися Богу. Для нас вiн символiзує
мiсце, де ми збираємося як Божий народ, щоб поклонитися Богу.
Спiльне служiння дуже важливе. Коли ми поклоняємося Богу
разом з Божими людьми, слухаємо слово i проголошуємо своїм
Господом i Царем, тодi в наших життях вiдновлюється духовний
порядок.
2. Миру бажайте Єрусалиму (6–9)
Бог поставив Єрусалим мiсцем, де всi iзраїльтяни повиннi були збиратись i поклонятись Йому. Нам необхiдно мати особливе мiсце де ми можемо поклонятись разом з нашими братами
i сестрами. Бажати миру Єрусалиму — це молитися за наших
духовних братiв i друзiв з якими ми поклоняємося i служимо
Богу.
Молитва: Господи, даруй миру Твоїм людям. Нехай тi, що люблять Тебе будуть у безпецi.
Одне слово: Миру бажайте Єрусалиму

10 Сiч (Пт.) 2020

27 Квi (Пн.) 2020

Я пiднiмаю очi мої до Тебе, Господи

Обдумуй у своєму серцi шляхи Господа

Псалми 122:1–4
(2): Ото бо, як очi рабiв до руки їх панiв, як очi невiльницi до
руки її панi, отак нашi очi до Господа, нашого Бога, аж поки
не змилується Вiн над нами!
1. Як очi слуг (1–2)
Бог призиває нас служити Йому. Слуга Бога керується не своїми
бажаннями — вiн намагається виконувати волю свого Господаря. Раб дивиться на руку свого господаря щоб побачити, що вiн
робить i прийняти участь в його працi. Я можу бути слугою Богу тiльки тодi, коли вiдвожу очi вiд себе i своїх бажань i пiдношу
їх до Божого трону, надiючись на Нього. Я можу працювати вiд
усього серця для слави Бога, коли Вiн показує менi Свої справи
i вiдкриває, що Вiн хоче побачити вiд мене. Iсус казав: “Отець
мiй донинi творить i Я творю” (Iв. 5:17).
2. Помилуй нас, Господи (3–4)
Коли ми в молитвi приходимо до Господа, не потрiбно приносити
Йому список вимог. Ми приходимо до Нього не заради дрiбного
зиску, але щоб служити. Вiн звiльнив нас вiд рабства грiху i ми
належимо Йому. Ми часто страждаємо вiд людей цього свiту,
коли живемо як Божий народ i служимо Йому, тому ми потребуємо Його милосердя.
Молитва: Господи, я пiднiмаю свої очi до Тебе, як слуга пильнує
за роботою свого пана. Покажи менi як служити Тобi i помилуй
мене.
Одне слово: Пiднiмай свої очi до Бога

Iсая 57:1–21
(15): Бо так промовляє Високий i Пiднесений, повiки Живущий,
i Святий Його Ймення: Пробуваю Я на Височинi та в святинi,
i з зламаним та з упокореним, щоб оживляти духа скромних,
i щоб оживляти серця гноблених!
1. Люди, якi не думають (1–12)
Все, що робить Бог, має певну цiль. Коли в нас є страх Божий
i ми роздумуємо про Його шляхи, Вiн веде нас стежкою миру.
Але деякi люди не думають. Коли людина живе за своєю грiшною природою, то потрапляє в полон хiтi та жадiбностi. Вона
стає дурною та втрачає здатнiсть думати, потрапляє у безглузде
iдолопоклонство та вiдверту аморальнiсть. Нечестивi не бояться
Бога, бо вони не думають про Нього. Для них немає миру.
2. Тi, що шукають пристанище в Бозi (13–21)
Бог живе на висотi небес та на святому мiсцi, проте Вiн приходить до смиренних та розкаяних, хто шукає пристановище в
Бозi. Хоча є багато запитань про життя та смерть, на якi ми не
маємо вiдповiдi, але, коли ми думаємо про шляхи Господнi i приходимо до Бога зi зламаним духом, Вiн вiдновлює нас, зцiлює i
дає мир.
Молитва: Господи, я роздумую про Твої шляхи та прихожу до
Тебе зi зламаним серцем. Тiльки Ти моє пристановище.
Одне слово: Бог перебуває з зламаними серцями

26 Квi (Нд.) 2020

11 Сiч (Сб.) 2020

Дiм молитви для всiх народiв

Як птах, урятована iз сiльця

Iсая 56:1–12
(7): Їх спроваджу на гору святую Мою та потiшу їх в домi молитви Моєї! Цiлопалення їхнi та їхнi жертви будуть Менi до
вподоби на Моїм жертiвнику, бо Мiй дiм буде названий домом
молитви для всiх народiв!
1. Незабаром бо прийде спасiння Моє (1–8)
Рука Божого спасiння простягнена до будь–кого, хто вiрою вхопиться за неї. Бог шукає саме тих, хто розумiє, що спасiння не
можна отримати власноруч. Євреї сприймали всiх iноземцiв, як
об’єкт винищення; євнухи здавалися сухими деревами, без плоду
i будь–якої надiї у свiтi. Але, коли будь–хто прийде до Господа,
то не буде позбавлений Божої любовi та благословення. Бог хоче, щоб скрiзь усi люди любили, слухалися та поклонялися Йому.
Божий народ має бути царственими священиками для свiту, допомагати загубленим та приводити їх в дiм Бога, який є домом
молитви для всiх народiв.
2. Пастирi, яким бракує розумiння (9–12)
Деякi люди можуть називатися “Божим народом” та “вартовими Iзраїлю”. Але якщо вони не дбають про Бога та iгнорують
Його бажання привести всiх людей до Себе, вони насправдi не є
Божим народом.
Молитва: Господи, дякую за те, що Ти робиш плiдними навiть
сухi дерева. Допоможи менi покорятися Тобi та приводити iнших
до Тебе.
Одне слово: Дiм молитви для всiх народiв

Псалми 123:1–8
(8): Наша помiч ув Iменi Господа, що вчинив небо й землю!
1. Коли б не Господь, що був з нами (1–5)
Ми живемо в свiтi, що повстав був проти свого Бога. Хоча ми
стати частиною Божого народу, це не значить, що ми звiльнитись вiд страждань. Але коли вiруючi просять у Бога милосердя
— Вiн завжди вiдповiдає. Бог на боцi Свого народу, народу що
покладає на Нього свою надiю. Ми не можемо анi шукати, анi
очiкувати милостi вiд свiту чи людей, але ми впевненi, що Господь з нами (Бут. 26:3)
2. Сiльце розiрвалося (6–8)
Бог зруйнував сiльце i звiльнив Свiй народ вiд гнобителiв (Суд.
6:7). Рукою Кiра, царя Персидського, Господь вивiв Свiй народ
з Вавилонського полону (2 Хр. 36:22,23). Диявол завжди обманює Божих людей, вiн намагається нас пiймати в сiтi страху та
сумнiву, i зробити своїми рабами. Але наша допомога в iменi Господа, Творця неба i землi. Вiн Бог, який воскресив Iсуса Христа
з мертвих.
Молитва: Господи, Ти нас звiльнив вiд влади грiха i смертi.
Благословенний Ти Господи, наш Творець.
Одне слово: Сiльце розiрвалося

12 Сiч (Нд.) 2020

25 Квi (Сб.) 2020

Єрусалим, — гори круг нього

О, всi спрагненi, йдiть до води

Псалми 124:1–5
(2): Єрусалим, — гори круг нього, а Господь круг народу Свого
вiдтепер й аж навiки!
1. Як Сiонська гора (1–2)
Гора Сiон — це високий пагорб, на якому стоїть неприступна
Єрусалимська фортеця. Давид захопив це мiсто в 1000 р. до
Р.Х., зробив його своєю столицею i перенiс туди ковчег заповiту.
Iнколи говорячи “гора Сiон” мають на увазi усе мiсто, а iнодi
лише храмову територiю. В будь якому випадку, це мiсце Божого перебування, мiсто, куди йдуть прочани. Як гори оточують
Єрусалим, так Бог оточує i захищає Свiй народ. Тi, хто надiю
складає на Господа, мiцнi як Сiоньска гора, не захитаються.
2. Берло нечестя (3–5)
Коли людьми править злий цар, тодi навiть добро яке вони намагаються робити, обертається злом. Якщо нами править не святий
Бог, тодi нами править сатана, князь цього свiту. Але Царство
Бога, приходячи в нашi серця розбиває берло сатани. Нечестивцiв, що ходять за своїми манiвцями, Бог спровадить ходити з
беззаконниками, а нам дасть Своє Царство, Царство миру та
праведностi. Боже, я кличу на Твоє iм’я. Ти моя безпечна фортеця. Нехай прийде Царство Твоє як на небi, так i на землi.
Молитва: Поклонимося Богу, Вiн — Наша твердиня

Iсая 55:1–13
(1): О, всi спрагненi, йдiть до води, а ви, що не маєте срiбла,
iдiть, купiть живности, й їжте! I йдiть, без срiбла купiть
живности, i без платнi вина й молока!
1. Шукайте Господа, доки можна знайти Його (1–7)
Люди дуже важко працюють, щоб знайти речi, якi задовольнятимуть їх (Iв. 6:27). Але автомобiль, комп’ютер, чи навiть людська любов, не може задовольнити спраглу душу. Бог послав нам
Свого Слугу, Месiю. Вiн запрошує усi народи прийти до Нього та
втамувати свою духовну спрагу. Коли ми чуємо Його, нашi душi живуть. Але ми повиннi шукати Господа, доки можна знайти
Його. Хоча ми грiшили в думках, словах та вчинках, треба залишити свiй грiх та прийти до Нього. Вiн обiцяє, що “Вiн пробачає
багато!”
2. Моє слово не вертається порожнiм (8–13)
Ми не маємо розумiти Бога чи Його шляхи, щоб прийти до Нього. Ми повиннi просто прийняти Його слово в серце. Його слово
точно виконає Його мету, так само точно, як дощ напуває землю
i робить її родючою, щоб принести рясний плiд. Коли ми тримаємо Його слово i шукаємо Його всiм серцем, тодi “з радiстю
вийдемо ми, i з миром провадженi будемо, i вся природа буде
радiти” (Див. також Рим. 8:19–21).
Молитва: Господи, я прихожу до Тебе з спраглою душею такий як є. Пробач мене, наповни Твоїм словом та Духом Святим,
постав мене плiдним вчителем Бiблiї.
Одне слово: Шукай Господа, доки можна знайти Його!

24 Квi (Пт.) 2020

13 Сiч (Пн.) 2020

Пошир мiсце намету свого

Ciй зi слiзьми, жни з радiстю

Iсая 54:1–17
(2): Пошир мiсце намету свого, а завiси наметнi помешкань
твоїх повитягай, не затримуй! Свої шнури продовж, а кiлочки
свої позмiцняй!
1. Веселися ж, неплiдна (1–4)
Цi слова Iсаї направленi до спустошених грiхом людей. Неплiдна жiнка — це символ безнадiйностi. Iзраїль втратив країну, але
Бог мав на них надiю. Так само Вiн має надiю на прощених
грiшникiв. Господь говорить до зневiриних людей: “Пошир мiсце намету свого... а насiння твоє одiдичать народи”. Бог робить неплiдних жiнок плiдними, так само й прощених грiшникiв
корисними. Божi люди не повиннi занепадати духом в тяжких
обставинах. Ми повиннi пiдкорятись цьому повелiнню та йти по
всьому свiту з благою звiсткою любовi та надiї. Коли ми так
робимо, Бог працює через нас i благословляє.
2. Бо Муж твiй, Творець твiй (5–17)
У нас є надiя, тому що Бог Творець — це наш Викупитель та
справжнiй Муж. Вiн — береже нашi серця; Вiн — єдиний, хто
прощає, любить та захищає нас та робить наше життя плiдним
та благословенним. Бог обiцяє дати нам у спадок мир, перемогу
та Небесне Царство.
Молитва: Господи, допоможи нам поширити мiсце наметiв своїх
та заволодiти народами.
Одне слово: Пошир мiсце намету свого

Псалми 125:1–6
(5): Хто сiє з слiзьми, зо спiвом той жне.
1. Велике вчинив Господь з ними! (1–3)
Повертаючись на Сiон з тривалого полону переселенцi вiдчували
себе нiби увi снi. Але полон справдi закiнчився, тепер вони були вiльнi. Велике вчинив Господь з ними. Їх серця наповнились
невимовною радiстю. Ми, християни, також радiємо, бо ранiше
були рабами грiха i смертi, але тепер звiльнились Божою милiстю. Велике вчинив Господь з нами. Нехай кожен, хто бачить
нашi змiненi життя прославить Його.
2. Хто сiє з слiзьми (4–6)
Хоч Божi люди нiколи не втрачають своєї внутрiшньої радостi,
однак iнодi мусимо плакати. Ми повиннi розкаятися зi слiзьми,
якщо знайдемо в собi грiх, який засмучує Боже серце. Ми повиннi плакати i сiяти насiння Євангелiї коли бачимо, як грiх мучить
тих, за кого помер Христос. Проповiдуючи, ми iнодi зустрiчаємось iз болiсним неприйняттям чи байдужiстю. Але той, хто зi
слiзьми несе насiння слова, повертатиметься вже з пiснями радостi.
Молитва: Господь, допоможи менi сiяти Твоє слово життя i
очiкувати, коли в Свiй час Ти пошлеш жнива.
Одне слово: Хто сiє з слiзьми, зо спiвом той жне

14 Сiч (Вт.) 2020

23 Квi (Чт.) 2020

Коли дому Господь не будує

Iсусом Христом перемогу нам дав

Псалми 126:1–5
(1): Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будiвничi при ньому! Коли мiста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває!
1. Коли будує Господь (1–2)
Ми важко працюємо, щоб збудувати щасливий дiм та зробити
своє життя безпечним, але це марна праця, якщо при цьому Бог
залишається поза увагою. Без Божого благословення щасливий
дiм перетвориться на щось нещасне i мiзерне. Ми прагнемо жити
в мирi i безпецi, але мир i безпека приходять не вiд страховки,
не вiд великого банкiвського рахунку чи престижної роботи, а
вiд Бога. Жодна сiм’я не встоїть i не стане плiдною, якщо її не
пильнуватиме i не змiцнюватиме Господь.
2. Дiти спадщина Господня (3–5)
Дiтей, i фiзичних i духовних, дає Бог. Вони належать Йому. Не
так вже й легко виростити дiтей в цьому зiпсованому i жорстокому свiтi, але нiхто й не казав, що Божi благословення легко
утримати. Є багато ворогiв, якi прагнуть понищити Божих дiточок. Щоб виростити своїх дiтей джерелом благословення для нас
та для їхнього поколiння, нам просто необхiдна Божа допомога.
Молитва: Господь, Ти будуєш Свiй дiм, дозволь менi стати
частиною Твоєї роботи. Допоможи менi мудро розпоряджатись
Твоїми благословеннями, щоб Твоє iм’я було прославлене.
Одне слово: Коли дому Господь не будує

1 Коринтянам 15:50–58
(57): А Боговi дяка, що Вiн Господом нашим Iсусом Христом
перемогу нам дав
1. Поглинута смерть перемогою (50–57)
Iсус прийде знову раптом, при останнiй сурмi. Вiн прийде судити живих i мертвих. Вiн завершить Свою перемогу, встановить
Свое досконале Царство i буде правити вiчно. “Тiло й кров посiсти Божого Царства не можуть”, тому ми, хто належать Iсусу, змiнимось. Ми змiнимо наше тлiнне тiло на нетлiнне i славне,
i будемо правити з Ним вiчно. Як же нерозумно покладати свою
надiю на цей свiт або на плоть.
2. Отож будьте мiцнi, непохитнi (58)
В Iсусi немає поразки. Коли Вiн прийде в славi, Вiн повнiстю
знищить нашого найбiльшого ворога сатану, котрий править силою грiха i смертi. Iнколи ми пригнiченi, через свої помилки i
грiхи. Але в Iсусi немає поразки. Ми можемо програти декiлька
битв, але вiйна вже виграна. Бог дає нам перемогу в Iсусi.
Молитва: Господи, допоможи менi вiддати повнiстю себе для
Твоєї роботи, бо я знаю, тiльки те, що роблю для Тебе залишиться назавжди.
Одне слово: Iсус дає перемогу

22 Квi (Ср.) 2020

15 Сiч (Ср.) 2020

Ми будемо носити Його образ

Блажен кожен, хто боїться Господа

1 Коринтянам 15:35–49
(49): I, як носили ми образ земного, так i образ небесного будемо
носити
1. Бог йому тiло дає (35–44)
На що будуть схожi нашi тiла пiсля воскресiння? Ось принцип
воскресiння: Ми сiємо зерно; воно вмирає. Потiм, воно оживає
для нового, прекраснiшого життя. Наше старе тiло — це тлiнне
зерно. Воно наповнене немочами i грiхом. Наше нове тiло воскресiння нетлiнне; воно славне i сильне. Це тiло дає Бог. Цей
принцип — це духовна iстина. Ми повиннi вмерти для себе, щоб
принести плiд для Бога.
2. Ми будемо носити образ Iсуса (45–49)
Ми нащадки Адама i носимо його образ. Ми порох. Ми грiшимо
i вмираємо, як i вiн. Але коли ми належимо Iсусу, ми маємо прощення грiхiв i вiчне життя. Ми вмираємо разом з Ним i живемо
з Ним. Коли Iсус прийде знову, Вiн дасть нам тiло воскресiння,
таке ж як у Нього. Образ Бога в нас буде повнiстю вiдновлено.
Бiльше не буде слiз. Ми будемо знати i любити Бога досконало,
i будемо з Ним назавжди.
Молитва: Господь, нехай ця славна надiя наповнить моє серце,
поки Iсус прийде знов.
Одне слово: Ми будемо носити Його образ

Псалми 127:1–6
(1): Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями
Його!
1. Блажен кожен, хто боїться Господа (1)
Боятися Бога означає любити i поважати Його. В книзi Приповiстей 9:10 написано, що початок мудростi — це страх Господнiй.
Боятися Бога означає шанувати Його i коритися Йому, ходячи
путями Його. Його путi — це шляхи правди та життя. Iсус сказав: “Я дорога, i правда, i життя...” (Iв. 14:6). Боятися Бога
означає визнавати Його суверенiтет i панування в своєму життi.
Боятися Бога — це не просто внутрiшнє вiдношення до Нього,
це стиль життя.
2. Плiдне життя (2–6)
Бог обiцяв благословити тих, хто боїться Його i ходить Його
шляхами. Його благословення робить нашу працю i нашi життя
плiдними. Його благословення призначене не лише для однiєї
особи чи сiм’ї, це благословення для усього Божого люду, а через
них i для цiлого свiту.
Молитва: Господь, навчи моє серце боятися Тебе i допоможи
менi ходити Твоїми путями. Навчи мене правильно розпоряджатися Твоїми благословеннями.
Одне слово: Бiйся Бога, використовуй Його благословення

16 Сiч (Чт.) 2020

21 Квi (Вт.) 2020

Вiн шнури безбожних порвав!

Я щодень умираю

Псалми 128:1–8
(4): Та Господь справедливий, Вiн шнури безбожних порвав!
1. Перемога вiд Бога (1–4)
Iзраїльська нацiя народилася в рабствi. Войовничi сусiди та наддержави пригноблювали їх впродовж усiєї їхньої iсторiї. Але
Господь мав для них чудовий план. Вiн хотiв поставити Iзраїля
Своїм народом, царством священикiв та народом святим (Вих.
19:5,6). Вiн обiрвав пута, що ними безбожнi тримали його, i
звiльнив Свiй народ, щоб вони могли служити Йому. Коли ми
поклоняємося святому Богу i визнаємо Його суверенiтет, нiхто
не може перемогти нас.
2. Усi тi, хто Сiона ненавидить (5–8)
Тi, хто ненавидить Бога, пригноблює i переслiдує Його народ,
будуть посоромленi. Люди, якi живуть без Бога, схожi на траву
на даху: в неї немає корiння, тому вона висихає на сонцi, ще
до того як виросте. Люди без Бога не в змозi отримати Його
благословення, тому вони живуть сухим i безплiдним життям.
Божий народ перемагає, коли вiн терпляче надiється на Бога.
Молитва: Господь, дякую за те, що Ти порвав шнури, якими
мене тримали грiх i смерть. Дякую за те, що Ти благословив
мене i дозволив глибоко вкоренитися в Твоєму словi, щоб моє
життя було плiдним.
Одне слово: Дяка Богу за Його милiсть i благословення

1 Коринтянам 15:29–34
(31): Я щодень умираю. Так свiдчу, браття, вашою хвалою, що
маю її в Христi Iсусi, Господi нашiм
1. Для чого ми наражаємось на небезпеки? (29–32а)
Павлова вiра в воскресiння була практичною. Вона змiнила його
життя. Вiн не дуже сумував, через смерть близьких йому людей, тому що вiн мав надiю зустрiти їх знову. Вiн не боявся за
своє життя. Йому погрожували смертю противники християн,
вiн сидiв у в’язницi за свою вiру, але це не зупинило його євангельську роботу. В чому був його секрет? Вiн кожен день вмирав
з Iсусом.
2. Не грiшiть (32б–34)
Якщо мертвi не воскресають, ми можемо приєднатися до фаталiстичного натовпу, який кричить: “Будем їсти та пити, бо ми
взавтра вмрем!” Ми не повиннi пiдпадати пiд вплив натовпу; ми
повиннi жити життям найвищого морального стандарту перед
Богом, який любить нас i який покликав нас бути Його дiтьми.
Якщо ми не вiримо, що Бог, який воскресив Iсуса, ненавидить
грiх, тодi ми не знаємо Бога.
Молитва: Господи, я вiрю, що Ти воскресив Iсуса з мертвих.
Допоможи менi вмирати разом з Ним кожен день для грiха,
страху i власного я.
Одне слово: Я щодня вмираю

20 Квi (Пн.) 2020

17 Сiч (Пт.) 2020
В Христi всi оживуть

Надiюсь на Господа

1 Коринтянам 15:20–28
(22): Бо так, як в Адамi вмирають усi, так само в Христi всi
оживуть
1. Христос — первiсток (20–23)
В Адамi всi вмирають. Адам повстав проти Бога i принiс грiх
i смерть усiм людям. Ми не можемо перемогти смерть через
страхування життя, рахунок в банку чи медицину. Проблема
життя та смертi — це проблема грiха. Бог послав Iсуса померти
за нашi грiхи. Вiн воскресив Його з мертвих. Коли ми повiрили в
Iсуса, нашi грiхи були прощенi, i в ту ж мить, ми отримали вiчне
життя. Iсус Христос — це первiсток. Вiн воскрес iз мертвих, i в
Ньому ми всi ожили.
2. Належить Йому царювати (24–28)
Iсус прийде знову, зруйнувати всякий уряд, i владу всяку та силу. Вiн покладе всiх Своїх ворогiв пiд ногами Своїми, виконуючи
пророцтво Псалма 9:6. “Як ворог останнiй смерть знищиться”.
Смерть переможена воскресiнням. Коли все упокориться Iсусу,
як Бог обiцяв, тодi Божий порядок створiння буде вiдновлено, i
Бог буде царювати над усiм вiчно.
Молитва: Господи, дякую за життя i надiю. Прийди скорiше i
царюй вiчно.
Одне слово: В Христi всi оживуть

Псалми 129:1–8
(5): Я надiюсь на Господа, має надiю душа моя, i на слово Його
я вповаю.
1. З глибини (1–4)
Iнодi приходять часи, коли ми втрачаємо тверду основу пiд ногами. Психологи називають це депресiєю, що викликана хiмiчним
дисбалансом. Iнодi цi страждання приходять через якiсь подiї,
якi ми не можемо контролювати, а iнодi через нашi власнi невдачi чи недолiки. Але яка б не була причина, для дiтей Бога це
час шукати милостi Небесного Батька i з розкаянням прийти до
Нього як грiшник. Бог завжди чує нас, коли ми шукаємо Його
милостi. Вiн дуже хоче пробачити грiшника що розкаявся. Його
прощення приносить зцiлення серцю i душi.
2. На слово Його я вповаю (5–8)
Слово Божих обiтниць насаджує в серця людей надiю. Обiтниця
звертає наш погляд у майбутнє. Божа обiтниця гiдна довiри, бо
вона вiрна, як i Сам Бог. Коли я душею надiюсь на Господа i
надiюся на Його слово, Вiн могутньо працює в менi. В Ньому
моє повне викуплення. Вiн Сам звiльнив Свiй народ вiд грiха i
вiдчаю.
Молитва: Господь, з глибини я кличу до Тебе, моя душа надiється на Тебе.
Одне слово: На слово Його я вповаю

19 Квi (Нд.) 2020

18 Сiч (Сб.) 2020
Як дитина вiдлучена

Коли ж бо Христос не воскрес

Псалми 130:1–3
(2): Таж я втихомирював i заспокоював душу свою, як дитя,
вiд перс мами своєї вiдлучене, як дитина вiдлучена в мене душа
моя!
1. Серце моє не пишнилось (1)
Цiль людського буття — прославляти Бога i завжди радiти в
Ньому. Але коли нашi серця наповнюються гординею та амбiцiями, ми не знаходимо радостi в Боговi. Ми починаємо шукати
радiсть в чомусь iншому. Бог виховує Свiй народ. Вiн видаляє
нашу гордiсть i навчає нас знаходити спокiй лиш в Ньому одному.
2. Як дитина вiдлучена (2–3)
Приходить час, i матiр має вiдлучити своє дитя. Спочатку, воно
плаче i вимагає маминих грудей. Але мама повинна проiгнорувати вимогу дитини i навчити її, що не можна завжди отримувати
все, що хочеш. Коли дитина змириться з цим, вона заспокоюється i перестає плакати. Дитя починає дивитись на свiт по–iншому.
Тепер воно може мирно спочивати разом зi своєю мамою, насолоджуючись її любов’ю. Бог хоче, щоб ми облишили свою гординю i пристрастi, i надiялися лише на Нього. Вiн хоче дати
нам Свiй глибокий мир i навчити нас насолоджуватись єднiстю
з Ним.
Молитва: Господь, я не хочу водитися своєю гордiстю i пожадливостями, навчи мене надiятися на Тебе i спочити в Тобi, щоб
я мав Твiй мир в своїй душi.
Одне слово: Як дитина вiдлучена

1 Коринтянам 15:12–19
(17): Коли ж бо Христос не воскрес, тодi вiра ваша даремна,
— ви в своїх ще грiхах
1. Як немає ж воскресення мертвих (12–13)
...Тодi ми пливемо серед моря смертi. Нема нiякої надiї. Бiльше
того, тодi навiть, Христос не воскрес. Коли ж Христос не воскрес, тодi нема жодного сенсу бути християнином. Нема нiякої
“доброї новини”, щоб проповiдувати. Немає прощення, i не iснує
шляху, щоб уникнути засудження i пекла.
2. Коли ж бо Христос не воскрес (14–19)
...Тодi то загинули й тi, що в Христi упокоїлись! Тодi смерть —
це кiнець. Ми не маємо надiї i можемо тiльки переповнюватися
вiдчаєм i фаталiзмом. Якщо немає надiї на Царство Небесне,
тодi християни, що жертовно живуть для Iсуса i Євангелiї —
невдахи. “Та нинi Христос воскрес iз мертвих”. Ми маємо живу
надiю на Царство Небесне (1Пет. 1:3,4). Ми знаємо, що коли ми
померли з Христом, то й жити з Ним будемо (Рим. 6:8). Ми не
невдахи, а переможцi в Iсусi.
Молитва: Слава Богу, що воскресив Iсуса з мертвих, дав нам
прощення i живу надiю в Небесному Царствi!
Одне слово: Христос живий!

18 Квi (Сб.) 2020

19 Сiч (Нд.) 2020
Свiдки воскресiння

Два заповiти

1 Коринтянам 15:5–11
(10): Та благодаттю Божою я те, що є, i благодать Його, що
в менi, не даремна була, але я працював бiльше всiх їх, правда
не я, але Божа благодать, що зо мною вона
1. З’явився Вiн Кифi, потiм Дванадцятьом (5–7)
Вiра, заснована на Бiблiї, — це не якiсь невиразнi почуття, фiлософiя або красива теорiя; її твердою основою є iсторичнi подiї.
Вiра ґрунтується на конкретних iсторичних фактах та на свiдченнi очевидцiв. Воскреслий Iсус з’явився Петру i змiцнив його
пiсля зречення. Вiн з’явився Дванадцятьом, коли вони в страху
тремтiли за закритими дверима. Вiн 40 днiв, вiд дня Свого воскресiння до дня вознесiння, з’являвся вiруючiм, щоб насадити їм
вiру в воскресiння. Якiв, брат Iсуса, i всi апостоли були свiдками
того факту, що Iсус воскрес iз мертвих.
2. По всiх Вiн з’явився й менi (8–11)
Павло особисто зустрiв воскреслого Iсуса, i його життя змiнилося. Вiн був ворогом Бога, але по Божiй благодатi Iсус зустрiв
його i змiнив на плiдного апостола, робiтника Євангелiї. Змiненi
життя — це найкраще свiдчення факту воскресiння Iсуса.
Молитва: Господь, нехай Твоя сила воскресiння змiнить мене
в корисного Тобi робiтника.
Одне слово: Свiдок воскресiння

Псалми 131:1–18
(17): Я там вирощу рога Давидового, для Свого помазанця вготую свiтильника.
1. Давидiв заповiт (1–10)
Давид клявся Господу, що не спочине, аж доки не знайде мiсця
перебування для Господа i доки не перенесе туди ковчег заповiту. Ковчег заповiту мiстив Закон (Бiблiю) i покривався вiком
(кришка вiдкуплення). Ковчег являв Божу присутнiсть посеред
Його народу. Давид перенiс ковчег в серце землi, в Єрусалим, i
приготував все, щоб збудувати храм для ковчегу.
2. Господнiй заповiт (11–18)
Бог заприсягся Давидовi, обiцяючи, що його нащадки посядуть
його трон навiки. Iсус — це вiчний Цар, i Царство Його вiчне.
Рiг символiзує силу i владу. Iсус названий рогом спасiння (Лук.
1:69). Вiн — свiтильник, який нiколи не згасне. Вiн — Бог, Який
прийшов, щоб перебувати зi Своїм народом. Божа присутнiсть
посеред Його народу — це джерело благословення.
Молитва: Господь, дякую Тобi за Твою велику вiрнiсть, за те,
що Ти виконуєш Свої обiцянки. Допоможи менi бути вiрним до
кiнця.
Одне слово: Давидiв заповiт, Господнiй заповiт

20 Сiч (Пн.) 2020

17 Квi (Пт.) 2020
Життя в єдностi

Сутнiсть Євангелiї

Псалми 132:1–3
(1): Оце яке добре та гарне яке, щоб жити братам однокупно!
1. Як та добра олива (1–2)
Не так вже й легко братам жити поряд. Iсус молився, щоб Його
учнi стали одним (Iв. 17:11б,21). Християни мають бути в спiльнотi. Ми маємо заповiдь любити Бога i любити одне одного. Коли ми коримося їй, Бог проливає на нас чудовi благословення.
Його благословення, як добра олива, що нею помазаний був первосвященик Аарон. Боже помазання дає мир i робить молитву
сильною. Воно споряджає церкву для виконання святої служби,
щоб повернути цей свiт до Бога через проповiдування Євангелiї
(Рим. 15:16).
2. Як хермонська роса (3)
Гора Хермон була найвищою iз гiр в околицi. Роса, що спадала
на її висоти щоранку, була рясною i свiжою. Вона символiзує
сходження Духу Святого i Господнє благословення навiки. Така
роса сходила на гору Сiон i на Божий люд, коли вони поклонялись Богу спiльним серцем i душею (Дiї 1:14).
Молитва: Господь, допоможи нам жити однокупно.
Одне слово: Як добра олива i роса

1 Коринтянам 15:1–4
(3,4): Бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був
умер ради наших грiхiв за Писанням, i що Вiн був похований, i
що третього дня Вiн воскрес за Писанням.
1. Якою й спасаєтесь (1–2)
Церква в Коринтi мала багато складних проблем. В цьому посланнi Павло детально написав про багато з них. У бiльшостi з
нас є проблеми. Та якщо ми маємо Євангелiю в серцi, то кожна
проблема стає можливiстю зростати в нашiй внутрiшнiй людинi.
Тому Павло, залишивши проблеми, указав на Iсуса, Який воскрес iз мертвих, i на Його Євангелiю, яка є вирiшенням усiх
проблем. Якщо ми твердо тримаємося слова Iсуса, ми спасеннi.
Це Його обiцянка.
2. Передав вам найперш (3–4)
Христос помер за нашi грiхи, був похований i воскрес третього
дня. Ця подiя є кульмiнацiєю Божої iсторiї спасiння. Це поворотна точка в iсторiї людства. Смерть Iсуса i Його воскресiння
перемогли силу грiха i смертi, i звiльнили нас вiд рабства сатани.
Коли ми приймаємо Євангелiю i вiримо в своєму серцi, ми отримуємо спасiння. Це є Божа благодать. Це поворотний момент
нашого життя.
Молитва: Господи, я вiрю, що Iсус помер i воскрес для мене.
Дякую Тобi, що дарував менi шлях, яким я можу прийти до
Тебе.
Одне слово: Iсус Христос помер i воскрес для мене

16 Квi (Чт.) 2020

21 Сiч (Вт.) 2020
Страждання Слуги

Здiймiть вашi руки

Iсая 52:13–53:12
(53:5): А Вiн був ранений за нашi грiхи, за нашi провини Вiн
мучений був, кара на Ньому була за наш мир, Його ж ранами
нас уздоровлено!
1. Страдник (52:13–53:3)
Цей уривок — це найзрозумiлiший в Старому Заповiтi опис страждань Iсуса Христа, i, одночасно найбiльш повний опис, заради
чого Iсус страждав. Слуга Божий був огидний в очах свiту, як
кривий та кострубатий корiнь iз сухої землi. Вiн був погорджений, i люди не цiнували Його. У Нього не було багатства чи гарного одягу, Вiн не жив у прекрасному будинку. Вiн жив просто
й смиренно. Немає людини занадто грiшної чи занадто приниженої, щоб прийти до Нього. Вiн друг грiшникiв, прокажених та
повiй. Вiн прийшов бути моїм другом.
2. Вiн був ранений за нашi грiхи (53:4–12)
Вiн прийшов i страждав, щоб узяти нашi немочi та понести нашi
болi. “На Нього Господь поклав грiхи усiх нас”. “Кара на Ньому
була за наш мир”. Божа воля буде успiшно виконуватися Його
рукою (10). “Вiн через муки Своєї душi буде бачити плiд, та й
насититься”.
Молитва: Господи, Ти вiдмовився вiд слави та сили небес i став,
мов корiнь iз сухiй землi, зневаженим заради мене. Я приходжу
до Тебе з моїми тягарями i грiхами i з вдячним серцем.
Одне слово: Вiн був ранений за мої грiхи

Псалми 133:1–3
(2): Вашi руки здiймiть до святинi, i Господа благословiть!
1. Господа благословiть (1–2)
Це остання з 15–ти пiсень прочан. Пiлiгрим таки прийшов на
Сiон. Вiн прийшов, щоб зустрiтись з Богом i вклонитись Йому,
тепер в молитвi i поклонiннi вiн здiймає свої руки до Бога. Головна мета нашого життя — славити Бога i вiчно насолоджуватись
Ним. Наше паломництво веде нас в Його присутнiсть. Ми приходимо в Його присутнiсть, щоб хвалити Його i дякувати Йому.
2. Господь поблагословить тебе (3)
Господь — Творець неба i землi, єдиний Володар над усiм. Вiн
замешкав на Сiонi, тому що вирiшив виявити Себе в iсторiї Iзраїля, Свого народу, що вклонявся Йому в храмi на горi Сiон
в Єрусалимi. Вiн — Бог Авраама i Мойсея, Бог Бiблiї. Вiн Бог
Давида, Бог i Отець Iсуса Христа. Вiн благословляє нас, коли
ми приходимо до Нього в поклонiннi.
Молитва: Господь, допоможи менi наблизитись до Тебе через
вивчення Твого слова. Я здiймаю свої руки вгору до Тебе в молитвi i хвалi.
Одне слово: Прийдiть iз хвалою

22 Сiч (Ср.) 2020

15 Квi (Ср.) 2020
Господь i Владика

Гарнi ноги благовiсника

Псалми 134:1–21
(5): Знаю бо я, що Господь i Владика наш бiльший вiд богiв усiх!
1. Наш Бог великий (1–14)
Бог великий. Вiн робить, що хоче. Вiн керує хмарами, вiтрами
та бурями. Вiн звiльнив Свiй народ Iзраїля з Єгипетського ярма
i дав йому обiцяну землю в спадок. Вiн звiльнив мене вiд ярма
грiха i дав менi нове життя. Господь добрий. Все, що Вiн робить,
має одну мету — виконати план спасiння свiту. Хвалiте Господнє
Iм’я, хвалiте, Господнi раби.
2. Божки людськi (15–21)
Люди, якi поклоняються iдолам, дурнi. Власними руками вони
роблять собi зображення, а потiм вклоняються йому. Iдоли мають очi, проте не бачать, вуха, але не чують. Вони не можуть
допомогти тим, хто покладається на них. Навпаки, людина стає
схожою на те, чому вона вклоняється. Людина, яка поклоняється грошам чи владi, стає рабом цих речей.
Молитва: Господь, я хочу хвалити Тебе i поклонятись лише
Тобi, бо Ти великий Господь. Дозволь менi прийняти участь в
Твоїй роботi спасiння.
Одне слово: Поклонiться Всемогутньому Богу

Iсая 52:1–12
(7): Якi гарнi на горах ноги благовiсника, що звiщає про мир,
що добро провiщає, що спасiння звiщає, що говорить Сiоновi:
Царює твiй Бог!
1. Проданi та викупленi (1–5)
Божий народ був у кайданах. З людської точки зору, ситуацiя
здавалася безнадiйною. Люди згрiшили i тепер страждали через
свої грiхи. Народи свiту насмiхалися над Богом та Його народом.
Бог iз важким серцем карає Свiй народ за грiхи, бо Вiн любить
його. Вiн хоче викупити його.
2. Царює Бог! (6–12)
Ноги того, хто звiщає добру новину, прекраснi. Добра новина
є такою: “Царює Бог!” Це проповiдь миру, спасiння та надiї. Усi
народи побачать спасiння Божих людей та дiзнаються, що царює
Бог. Добру новину спасiння Бог хоче поширити до краю землi.
Вiн хоче, щоб усi люди визнали Його суверенiтет та прийшли до
Нього з розкаяним серцем. Якщо мир є в серцях людей, то мир
буде i в свiтi.
Молитва: Господи, допоможи менi проповiдь спасiння до краю
землi, зроби мої ноги гарними.
Одне слово: Наш Бог царює! Наш Бог спасає!

14 Квi (Вт.) 2020

23 Сiч (Чт.) 2020

Погляньте на скелю, з якої ви витесанi

Навiки Його милосердя

Iсая 51:1–23
(1): Почуйте Мене, хто женеться за правдою, хто пошукує
Господа! Погляньте на скелю, з якої ви витесанi, i на каменоломню, з якої ви видовбанi
1. Гляньте на Авраама (1–8)
Ми женемося за правдою та шукаємо Бога через молитовне i
слухняне вивчення Бiблiї. Наш духовний предок Авраам повiрив
Божiй обiтницi i послухався Божого слова. I Бог благословив
його. Бог кличе до Себе людей, щоб благословити їх та зробити
джерелом благословення. Коли Божий народ слухається слова
Бога та навчає так iншi народи, його справедливiсть та праведнiсть стане свiтлом для усiх. “Земля розпадеться, мов одiж,.. а
спасiння ж Моє буде вiчне, а правда Моя не зламається!”
2. Визволенцi Господнi повернуться (9–23)
Божий народ не повинен боятися смертних людей. У найгiршi
часи нам треба пам’ятати свого Творця. Бог покарав Єрусалим,
щоб привести його до покаяння. Вiн випив чашу Божого гнiву. А
зараз Бог виллє Свiй гнiв на його ворогiв, а визволенцi Господнi
повернуться додому.
Молитва: Господи, дякую Тобi за Твоє слово, яке приводить
мене до Тебе, дає iстину для мого серця та звiльняє.
Одне слово: Женися за правдою, шукай Господа

Псалми 135:1–26
(1): Дякуйте Господу, добрий бо Вiн, бо навiки Його милосердя!
1. Бог — Всемогутнiй Творець (1–9)
Цей псалом написаний як пiсня хвали Всемогутньому, люблячому Богу. Господь Бог — це Всемогутнiй Творець неба i землi.
Найбiльш вражаюче i чудово те, що цей Всемогутнiй Бог повний любовi i милосердя. Його любов нiколи не змiнюється. Його
милосердя навiки.
2. Бог — Всемогутнiй Визволитель (10–15)
Вiн звiльнив Iзраїльський народ з Єгипетського рабства. Це звiльнення далось дорогою цiною, цiною винищення усiх першонароджених Єгипту i роздiлення Червоного моря. Бог звiльнив Свiй
народ, бо Його любов велика i незмiнна.
3. Бог виконує Свої обiцянки (16–26)
В любовi Вiн провiв Свiй народ через пустелю i побив могутнiх
царiв, щоб захистити Свiй люд.
Молитва: Господь, я хвалю Тебе, бо навiки Твоє милосердя.
Все, що Ти учинив, Ти учинив iз любов’ю. Хвала Боговi, Який
пам’ятає нас у пониженнi нашiм.
Одне слово: Дякуйте Всемогутньому Господу

24 Сiч (Пт.) 2020

13 Квi (Пн.) 2020

Як же зможемо ми заспiвати Господнюю пiсню?

Грiшний народ та покiрний слуга

Псалми 136:1–9
(4): Як же зможемо ми заспiвати Господнюю пiсню в землi
чужинця?
1. Ми згадуємо Сiон (1–4)
Юдеїв вислали до Вавилону, де вони прожили довгих 70 рокiв.
Їхня невiрнiсть призвела до цього. Це був час жалоби. Юдеї знали, що згрiшили. Вони прагнули додому. Але їхнi завойовники
були гордими i шукали тiлесних насолод. Їм подобалось слухати
пiсень Iзраїлевих полонених. Але переселенцi не мали пiснi в
серцi, бо вони були далеко вiд дому i здавалось, що Бог також
далеко. Найбiльшою радiстю для них були згадки про Єрусалим
i храм в його славi.
2. Пам’ятай же, о Господи (5–9)
Вони не могли спiвати, вони не могли якось вiдповiсти, але вони
могли молитися. Їх молитва видається злою i сповненою гiркоти,
але такою вона i була. Вона сильно вiдрiзняється вiд Iсусової
молитви на хрестi: “Отче, пробач їм...”. Але вона була щирою
— полоненi вiдкрили своє серце перед Богом i надiялись лише
на Нього.
Молитва: Господь, очисти мене вiд грiха i прав моїм серцем,
щоб я мiг спiвати Тобi пiсень впродовж усього мого земного паломництва.
Одне слово: Спiвай пiснi Господнi

Iсая 50:1–11
(4,5): Господь Бог Менi дав мову вправну, щоб умiти змiцнити
словом змученого, Вiн щоранку пробуджує, збуджує вухо Менi,
щоб слухати, мов учнi. Господь Бог вiдкрив вухо Менi, й Я не
став неслухняним, назад не вiдступив.
1. Чи рука Моя справдi короткою стала? (1–3)
Хiба люди страждають, бо Бог занадто слабкий, щоб допомогти
їм? Нi. Всемогутнiй Творець неба i землi може спасти будь–кого.
Люди страждають через власнi грiхи. Бог послав Свого Слугу
до нас, бо любить нас i хоче звiльнити нас вiд цього ярма. Господь сумує через людськi грiхи i непокору (3).
2. Божий Слуга (4–9)
Божий Слуга має мову вправну. Вiн прийшов навчати слову Бога. Слово Бога пiдтримує i дає життя тим, хто змучений та обтяжений грiхом. Божий Слуга прийшов з уважним вухом, щоб
слухати, та сумирним, покiрним серцем. Його вiдкинули, били
та ганьбили, але Вiн прийшов страждати i померти за грiшне
людство. Це Iсус.
3. Опирайтеся на Бога свого (10–11)
Тi, хто iгнорують Божого Слугу та Його шлях, ходять у свiтлi
свого вогню, будуть лежати в муках.
Молитва: Господи, дякую за Твого Слугу Iсуса, який навчав
Твоєму слову та помер, щоб визволити нас вiд грiхiв.
Одне слово: Вiн щоранку пробуджує вухо Менi, щоб слухати

12 Квi (Нд.) 2020

25 Сiч (Сб.) 2020

Добiрнi стрiли для свiтової мiсiї

Для мене Господь оце виконає!

Iсая 49:1–26
(2,6): I Мої уста вчинив Вiн, як той гострий меч, заховав Мене
в тiнi Своєї руки, i Мене вчинив за добiрну стрiлу, в Своїм
сагайдацi заховав Вiн Мене... I Вiн сказав: Того мало, щоб був
Ти Менi за раба, щоб вiдновити племена Якова, щоб вернути
врятованих Iзраїля, але Я вчиню Тебе свiтлом народiв, щоб був
Ти спасiнням Моїм аж до краю землi!
1. Раб Господнiй (1–6)
Цей уривок розповiдає про Месiю (Об. 1:16). Раб Божий навчає
слову Бога. Слово Бога — гострий меч (Єв. 4:12; Еф. 6:17). Раб
Божий повинен бути, як добiрна стрiла — добре натренований i
готовий до Божого використання. Бог кличе Свого раба вiдновлювати та благословляти племена Якова, а також бути свiтлом
для всiх народiв. Бог хоче, щоб усi люди на землi спаслися. Його
раби повиннi бути мiсiонерами.
2. Заповiт народовi (7–26)
Божий Раб — це Месiя. Вiн — втiлення Божого заповiту з Його
народом (8б). Вiн являє Божу незмiнну вiрнiсть у дотриманнi
обiцянок. Наскiльки б не був народ зруйнований та спустошений, Бог не забуває його. Вiн вирiзьблений на Божих долонях.
Бог виконав обiцянку, коли послав Iсуса Спасителем свiту. Все
людство знатиме, що Бог є Спаситель.
Молитва: Господи, тренуй мене, доки я не стану придатним
для Тебе; використовуй мене слугою для свiту.
Одне слово: Мої вуста — гострий меч

Псалми 137:1–8
(8): Для мене Господь оце виконає! Твоя милiсть, о Господи,
вiчна, чинiв Своєї руки не полиш!
1. Звеличив Ти Своє Ймення та слово Своє! (1–5)
Давид знав Боже серце. Бог звеличив Своє Ймення та слово Своє
над усiм. Боже iм’я уособлює самого Бога. Давид поклонявся
Богу, вiн хвалив Його за Його любов i вiрнiсть. Вiн звеличував
Боже слово, пiдкоряючись йому. Коли вiн покликав до Бога в
молитвi, Бог вiдповiв i пiдбадьорив силою його душу, щоб Давид
мiг служити Богу i коритися Йому.
2. Для мене Господь оце виконає! (6–8)
Давид був героєм–завойовником та царем, але вiн скромно ходив
перед Богом. Бог оселився на висотi, але Вiн простягає Свою руку, щоб допомогти усiм, хто має смиренне серце. Коли ми йдемо
серед тiсноти, Вiн оживляє нас. Бог спас нас i тепер хоче використати нас в Своїй iсторiї. Бог, що править всесвiтом, має намiр на
моє життя, i Вiн точно виконає його. Вiн врятував мене вiд грiха
i смертi, щоб використати мене в Своїй великiй iсторiї спасiння
свiту.
Молитва: Господь, допоможи менi ходити перед Тобою зi скромним серцем, довiряючи Твоїй руцi захисту i виконуючи Твою
волю.
Одне слово: Для мене Господь оце виконає!

26 Сiч (Нд.) 2020

11 Квi (Сб.) 2020

Випробуй, Боже, мене, i пiзнай моє серце

Cпокiй, як рiчка

Псалми 138:1–24
(23,24): Випробуй, Боже, мене, i пiзнай моє серце, дослiди Ти
мене, i пiзнай мої задуми, i побач, чи не йду я дорогою злою, i
на вiчну дорогу мене попровадь!
1. Куди я вiд Духа Твого пiду (1–12)
Деякi люди навчились дуже спритно уникати важкої роботи i
вимог людей. Однак, нiхто не може сховатися вiд Бога. Вiн знає
нашi таємнi думки. Вiн знає нас навiть краще нiж ми самi себе знаємо. Його Дух iз нами, коли пiдiймаємось на висоти чи
опускаємося в глибини. Бог знає нас, тому що любить. Вiн хоче
благословити нас i зробити нашi життя корисними i радiсними.
2. Ти створив мене (13–18)
Моє iснування — це не випадковiсть. Бог особисто створив мене
для Своїх добрих дiл (Єф. 2:10). Моє життя має змiст тодi, коли
я виконую те, що Вiн назначив менi. Бог Сам працює в утробi
кожної матерi, коли творить людину за Своїм образом та подобою.
3. Пiзнай моє серце (19–24)
Давид любив Бога, тому вiн ненавидiв Божих ворогiв. Вiн не мiг
розiбратись сам в собi, як i я, тому я прошу Бога випробувати
мене, пiзнати моє серце.
Молитва: Господи, випробуй мене, пiзнай моє серце i спрямуй
мене на шлях вiчности.
Одне слово: Бог створив мене щоб я служив Йому

Iсая 48:1–22
(17,18): Так говорить Господь, твiй Вiдкупитель, Святий Iзраїлiв: Я Господь, Бог твiй, що навчає тебе про корисне, що
провадить тебе по дорозi, якою ти маєш ходити. О, коли б
ти прислухувався до Моїх заповiдей, то був би твiй спокiй, як
рiчка, а твоя справедливiсть, немов морськi хвилi!
1. Ради Ймення Свого (1–11)
Коли Iзраїльський народ перейняв iдолослужiння вiд навколишнiх поганських народiв, то став об’єктом Божого гнiву. Але Бог
утримав Свiй гнiв, щоб Його народ мiг покаятися. Iзраїль був
впертий: в нього шия то м’язи залiзнi, а чоло мiдяне. Але Бог
не зруйнував його, а виховував. Iзраїль був Його народом, що
носив Його iм’я. Бог не буде дiлити Свою славу з iдолами. Тому
Вiн послав Iзраїль у вавилонський полон на 70 рокiв.
2. Шлях Бога — найкращий (12–22)
Бог звiльнив Свiй народ з вавилонського полону рукою iншого
народу. Господь Вiдкупитель навчає нас тому, що найкраще для
нас. Коли ми бережемо Його повелiння та слухаємося Його, спокiй, наче рiка, тече в наших душах. Але для безбожних немає
миру (22).
Молитва: Господи, допоможи менi прийняти Твоє виховання як
Твою любов i покаятись. Допоможи менi слухатись Твого слова
i бути навченим Тобою, щоб Твiй спокiй наповнив моє серце.
Одне слово: Спокiй як рiка

27 Сiч (Пн.) 2020

10 Квi (Пт.) 2020
Нерозкаянi грiшники

Господь покрив мою голову

Iсая 47:1–15
(4): Наш Вiдкупитель, Господь Саваот Йому Ймення, Святий
Iзраїлiв
1. Наш Вiдкупитель, Господь Саваот (1–7)
Вавилон уособлює всi тi гордi народи, якi роками зневажали
Бога та Його народ. Святий Iзраїлiв розгнiвався на Свiй народ
i дозволив Вавилону на деякий час захопити його. Але вавилоняни не помилували євреїв. Бог спасає розкаяних грiшникiв.
Iзраїль розкаявся, а Вавилон — нi.
2. Нi чаклунство, нi грошi не спасуть (8–15)
Вавилон жив в iлюзiї, що їх iмперiя буде вiчною. Вони були впевненi в своїх скарбах та сидiли безпечно. Вони казали: “З нами
такого не станеться”. Вони вiдкрито чаклували, насолоджувалися своєю злобою, кажучи: “Нiхто не бачить мене”. Але вони
не зможуть вiдворожити нещастя, яке йде на них. Їхнi астрологи
не можуть спасти їх. Бог карає гордих та нерозкаяних людей.
Молитва: Господи, врятуй мене вiд пустої самовпевненостi, що
приходить вiд гординi. Дай Своєму народовi дух покаяння.
Одне слово: Бог карає гордих грiшникiв

Псалми 139:1–14
(8): Господи, Владико мiй, сило мого спасiння, що в день бою
покрив мою голову.
1. Сила мого спасiння (1–9)
Давид був учасником багатьох битв i до того, як став царем, i
пiсля. Ми провадимо духовнi битви, i наша вiйна — супроти князя темряви. Диявол воює супроти моєї душi щодня. Але Господь
— мiй Владика, сила мого спасiння. Вiн направляє мої ноги, якi
так схильнi блукати i заводити мене в пастки. Вiн покрив мою
голову (найуразливiше мiсце), в день битви.
2. Понищ, Господи, ворогiв Своїх (10–14)
На Давида нападали i фiзично i словами. Диявол використовує плiтки та лихослiв’я щоб атакувати Божих слуг в нашi часи
також, вiн — експерт в психологiчнiй вiйнi. Що ми можемо робити? Ми не можемо надiятись на себе, бо слабкi. Наша зброя — це
молитва i слово Бога. Вiн точно захистить Свiй люд i понищить
Своїх ворогiв, заради Свого iменi.
Молитва: Господь, Ти — сила мого спасiння, мiй поводир. Покрий мою голову в день битви i нехай голови Твоїх ворогiв покриє зло їхнiх уст.
Одне слово: Господь покрив мою голову

28 Сiч (Вт.) 2020

9 Квi (Чт.) 2020

До Тебе, о Господи, мої очi

Я вас носитиму

Псалми 140:1–10
(8): Бо до Тебе, о Господи, Владико, мої очi, на Тебе надiюсь не
зруйновуй мого життя!
1. Щоденне служiння (1–4)
Давид служив Богу в пустелi — навiть тодi, коли вiн був далеко
вiд мiсця поклонiння. Його молитва стала його вечiрньою жертвою. Вiн просив щоб Господь захистив його вуста i серце, щоб
не нахилитися до лихого.
2. Докiр праведного (5–7)
Давид приймав докори праведних, але вiн не слухав i не йшов на
компромiс з Божими ворогами. Ми маємо з вдячнiстю приймати
докори вiд Божих слуг i молитись, щоб Господь допомiг нам пiд
час нападiв безбожникiв.
3. До Тебе, о Господи, мої очi (8–10)
Коли нас атакують внутрiшнi чи зовнiшнi вороги, ми можемо
перемогти якщо зводимо свої очi на Бога i в Ньому знаходимо
захист. Вiн допоможе безпечно пройти через пастки поставленi
на нас.
Молитва: Господи, поклади сторожу на уста мої i на серце моє,
допоможи менi рости через докори Твоїх слуг. Допоможи менi
зводити свої очi на Тебе.
Одне слово: До Тебе, о Господи, мої очi

Iсая 46:1–13
(4): i Я буду Той Самий до старости вашої, i до сивини вас
носитиму, Я вчинив, i Я буду носити, й Я двигатиму й порятую!
1. Iдоли, що стають тягарем (1–7)
Бел i Нево — це вавилонськi боги. У важкi часи iдоли та їхнi
поклонники разом пiшли в полон. Iдоли стали тягарем. Коли ми
обтяженi грiхом, нам потрiбен Бог, Який полегшить нашу ситуацiю, а не божки, що лише ще бiльше обтяжать нас. Хоча люди
кличуть до золотого божка, але вiн не чує, не вiдповiдає та не
може спасти. Тi, хто покладає надiю на машину, будинок, грошi, кредит, соцiальне страхування, дiзнаються, що цi добрi речi
також стають тягарями. Тiльки наш Бог Творець може зняти з
нас тягарi, бо Вiн Сам носить нас. Вiн обiцяє носити нас навiть
до старостi i сивини.
2. Тiльки Бог може спасти (8–13)
Живий Бог є нашим Творцем i опорою. Вiн складає плани i виконує їх. Вiн змiнив курс iсторiї, щоб вивести Свiй народ з вавилонського полону. Вiн наближає Свою справедливiсть та спасiння до жорстоковийних бунтарiв, що живуть у рабствi грiха. Коли ми одягненi в Його праведнiсть, ми вiльнi.
Молитва: Господи, дякую, що Ти послав Свого єдиного Сина
зняти з мене ярмо грiха. Дякую, що Ти носиш мене, коли я
занадто слабкий, щоб ходити.
Одне слово: Лише Бог пiдтримує та звiльняє

8 Квi (Ср.) 2020

29 Сiч (Ср.) 2020

Суверенiтет Бога та свiтова мiсiя

Господь — моя доля

Iсая 45:1–25
(22): Звернiться до Мене й спасетесь, всi кiнцi землi, бо Я Бог,
i нема бiльше iншого Бога!
1. Кiр, помазаник Божий (1–17)
Кiр був царем Персiї. Вiн не знав Бога, але Бог пiдняв його,
щоб зруйнувати Вавилон та повернути полонений iзраїльський
народ додому. Є лише один Бог. Вiн Творець. Вiн Вiдкупитель.
Вiн Бог Iзраїлю, Бог Бiблiї. Вiн Бог таємничий (15). Вiн господар
природи та iсторiї. Вiн — Гончар, а ми — глина. Вiн створив нас
з певною метою.
2. Звернiться до Мене, всi кiнцi землi (18–25)
Бог спасає Свiй народ вiчним спасiнням. Дерев’янi божки не можуть спасати. Але Господь спасає Свiй народ, щоб весь свiт знав,
що Господь є Бог, i немає iншого. Вiн кличе всiх розкаятися та
навернутися до Нього. Вiн обiцяв, що кожне колiно схилиться та
кожен язик сповiдає, що Вiн Господь. Тодi все творiння заживе
в мирi i праведностi.
Молитва: Господи, очисти мене вiд грiхiв i використай згiдно
Твоєї суверенної волi, для виконання Твого плану свiтової мiсiї.
Одне слово: Бог кличе всiх навернутися до Нього

Псалми 141:1–8
(6): Я кличу до Тебе, о Господи, я кажу: Ти моє пристановище,
доля моя у країнi живих!
1. Я кличу, мiй голос до Господа! (1–6)
Коли я знаходжусь пiд тиском чи вiдчуваю стрес, i нiхто не може
допомогти менi, я кличу до Господа. Вiн знає шлях. Вiн знає усi
пастки i небезпеки, що є на моєму шляху, i вiрно провадить мене.
Коли я один i, здається, усiм байдуже до мого життя, я знаю,
що Господу не байдуже. Вiн — мiй притулок. Нiхто не може
задовольнити найглибшi потреби мого серця, але Господь — моя
доля. Вiн насичує душу мою.
2. Виведи душу мою iз в’язницi (7,8)
Iснує багато видiв в’язниць. В’язниця поганих звичок, грiшного життя i фаталiстичної ситуацiї якi утримують нас, здаються
надто мiцними. Але Господь виводить нас iз в’язницi, коли ми
кличемо до Нього по милiсть i складаємо свої негаразди перед
Ним. Вiн визволяє нас, щоб ми могли служити Йому в святостi
i праведностi по всi днi свого життя.
Молитва: Господи, звiльни мене з в’язницi грiха i егоїзму. Звiльни мене вiд моїх поганих звичок. Будь моєю вiчною часткою i
Царем мого життя навiки. Звiльни мене, щоб я мiг славити Тебе
i служити Тобi.
Одне слово: Господь — моя доля

30 Сiч (Чт.) 2020

7 Квi (Вт.) 2020

Повiдом Ти мене про дорогу, якою я маю ходити

Тiльки Господь є Богом

Псалми 142:1–12
(6): Я руки свої простягаю до Тебе, душа моя прагне Тебе, як
води пересохла земля! Села.
1. Душа моя прагне Тебе (1–6)
Через внутрiшнi та зовнiшнi напади нашого ворога, диявола,
наш дух омлiває. Дуже легко втратити серце i впасти у вiдчай.
Як ми можемо вiдновити нашi пересохлi душi? Не через перемогу над ворогами, i не завдяки успiху в справах. Тiльки коли
Божий Дух проливається на нашi всохлi душi ми насправдi можемо вiдновитись i зцiлитися. Коли ми роздумуємо над Божим
словом i хвалимо Його за Його милостиву викупну роботу в нас
i в свiтi, i здiймаємо до Нього свої руки в молитвi, Вiн проливає
на нас Свiй Дух знову.
2. Навчи мене волю чинити Твою (7–12)
Бог проливає Свiй Дух щоб озброїти Свiй народ для виконання
Його волi. Як ми можемо знати Божу волю? Ми маємо питати
Його про напрямок. Давид часто чинив так (1Сам. 30:6–8). Коли
ми довiряємо Божiй любовi цiлковито i присвячуємо себе коритись Його волi, Вiн навчить нас Своїй волi i поведе нас по рiвнiй
землi щоб перемагати заради Його святого iменi. Вiн захистить
нас i проведе i використає згiдно Своєї волi.
Молитва: Господи, до Тебе пiдношу я душу свою! Пролий Свiй
Дух на мене як Ти проливаєш дощ на спраглу землю.
Одне слово: Господи, повiдом Ти мене про дорогу, якою я маю
ходити

Iсая 44:1–28
(6): Так говорить Господь, Цар Iзраїлiв та Викупитель його,
Господь Саваот: Я перший, i Я останнiй, i Бога нема, окрiм
Мене!
1. Господь виллє Свого Духа (1–5)
Наш Бог–Творець є джерелом життя. Вiн виливає Свого Духа
на Свiй народ. Це є Його найкращим благословенням, бо Його
життя в нас тамує спрагу.
2. Господь, а не iдоли (6–20)
Крiм Господа Саваота немає iншого бога. Вiн єдиний є Скелею,
на якiй ми можемо побудувати своє життя. Люди, що роблять
iдолiв, дурнi. Вони виготовляють їх власними руками, а потiм
моляться до них. Чи може такий бог почути або вiдповiсти?
3. Наш Творець — наш Вiдкупитель (21–28)
Господь не забуде Свiй народ, що Вiн створив. Вiн єдиний може
стерти нашi грiхи, немов мряку, i дати пiсню радостi. Нам треба
навернутися до Нього, бо тiльки Вiн керує природою та iсторiєю.
Вiн ламає ознаки лжепророкiв i виконує Свої обiцянки. Вiн навiть використав Кiра та Персiю, щоб вiдновити Єрусалим.
Молитва: Господи, зруйнуй усiх iдолiв у моєму серцi. Зiтри грiхи, як ранкову мряку. Вилий на мене Свого Духа.
Одне слово: Тiльки Бог є Богом

31 Сiч (Пт.) 2020

6 Квi (Пн.) 2020
Немає iншого Спасителя

блаженний народ, що Господь йому Бог!

Iсая 43:1–28
(2,3а): Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через рiчки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не
попечешся, i не буде палити тебе його полум’я. Бо Я Господь,
Бог твiй, Святий Iзраїлiв, твiй Спаситель!
1. Наш Творець та Визволитель (1–13)
Ми належимо Богу, бо Вiн створив нас для Своєї слави i викупив
нас. Нам не потрiбно нiчого боятися. Iнодi Божим слугам належить проходити крiзь глибокi води печалi та жорстоке полум’я.
Але не це є справжньою проблемою. Нашим найбiльшим ворогом є страх. Господь каже: “Не бiйся, бо Я тебе викупив, Мiй
ти! Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою”. Немає
iншого Спасителя крiм Бога, нашого Творця та Визволителя.
2. Бог прокладає дорогу (14–28)
Люди втрачають правильний шлях через грiх. Iзраїль згрiшив
i був полонений Вавилоном. Але Бог обiцяв прокласти дорогу
через пустелю i повернути їх назад на Батькiвщину так само,
як Вiн проклав шлях через Червоне море (16,19). Бог хоче, щоб
Його викупленi дякували та славили Його, жили так, як Йому
подобається.
Молитва: Господи, дякую Тобi за Iсуса, мiй єдиний шлях. Допоможи не заблукати через грiх, але вiрою iти по прокладенiй
Тобою дорозi.
Одне слово: Тiльки одна дорога

Псалми 143:1–15
(15): Блаженний народ, що йому так ведеться, блаженний народ, що Господь йому Бог!
1. Господь, моя скеля (1,2)
Давид пройшов довгий шлях вiд простого пастушка до царя над
Iзраїлем. На всьому його шляху Бог берiг його i направляв, виховуючи добрим пастирем для Свого народу. Не дивлячись на
такi великi змiни в своєму життi, Давид не став гордим. Вiн
знав, що джерело його сили i перемог, його влади — це Господь.
В Бозi вiн знайшов милiсть i захист.
2. Господи, що то людина, що знаєш її? (3–11)
Бог великий i славний. Тому тим бiльше викликає подив i благоговiння Його любов i милiсть до нас. Псалмист дивується з
того, що всемогутнiй Бог не просто сходить до маленької i слабкої людини, але робить її предметом Своєї постiйної уваги. Цей
великий Бог вiд одного дотику якого димлять гори, приходить
до однiєї людини, яка кличе до Нього по допомогу i спасає вiд
великих вод. Цей Бог достойний того щоб ми славили i хвалили
Його цiлим своїм життям!
3. Блаженний народ, що Господь йому Бог! (12–15)
Народ, у якого Господом є Бог — це Божий народ. Сам Бог
благословить i захистить його. Його сини будуть немов молодi
дерева, його дочки будуть стрункi i прекраснi, як нарiжнi стовпи, витесанi на окрасу палати. Його комори будуть повнi. Сам
Бог, Його свята присутнiсть будуть найбiльшим благословенням
для цього народу.
Молитва: Господи, що то людина, що знаєш її? Я славлю Тебе
за Твої незмiннi милостi до мене. Будь Господом для мого народу
i благослови нас.
Одне слово: Блаженний народ, що Господь йому Бог!

1 Лют (Сб.) 2020

5 Квi (Нд.) 2020

Великий Господь i прославлений вельми

Оце Отрок Мiй

Псалми 144:1–21
(3,13): Великий Господь i прославлений вельми, i недослiдиме
величчя Його!.. Царство Твоє царство всiх вiкiв, а влада Твоя
по всi роди!
1. Я буду Тебе величати, о Боже мiй, Царю (1–13)
Лише Бог гiдний поклонiння. Ми маємо величати нашого Бога i
Царя i хвалити Його величне iм’я щодня, навiки вiкiв. Кожне поколiння має переказати наступному про Божу силу i величнiсть.
Кожен з нас має пам’ятати Його чудовi дiла i проголошувати
про них. Наш могутнiй Творець Бог добрий. Вiн люблячий Бог.
Вiн змилосердився над усiм, що вчинив. Ми маємо переказувати славу Його вiчного царства i говорити про Його могутнiсть i
благодать, щоб усi люди взнали Його i поклонились Йому.
2. Господь вiрний в усiх обiцянках (13–21)
Наш Бог — це Бог який дає обiцянки, i виконує їх. Вiн обiцяв Аврааму, що через його нащадка благословляться усi народи землi.
Вiн послав Iсуса щоб принести прощення i мир усiм, хто вiрить
Йому. Вiн обiцяв вiдкрити Свою руку, щоб задовольнити усi нашi потреби. Вiн обiцяв виконати волю тих, хто боїться Його. Вiн
обiцяв бути близьким до тих, хто правдою кличе Його.
Молитва: Господь, я возвеличую Твоє iм’я. Дякую за те, що
Ти вiрно виконуєш Свої обiцянки.
Одне слово: Хвала вiрному Боговi

Iсая 42:1–25
(6): Я, Господь, покликав Тебе в справедливостi, i буду мiцно
тримати за руки Тебе, i Тебе берегтиму, i дам Я Тебе заповiтом народовi, за Свiтло поганам
1. Вiн очеретини надломленої не доломить (1–7)
Iзраїль був покликаний народом Божих слуг. Цi вiршi розповiдають про Отрока Iсуса. Вони описують Його характер i мiсiю.
Таким має бути характер та мiсiя Божого слуги в будь–який час.
Божий слуга використовує свою силу та владу, щоб допомагати та надихати слабких, а не утискати i гнобити їх. Бог тримає
Свого слугу за руку та укладає з ним заповiт. Вiн обiцяє перебувати з ним i поставити свiтлом для поган. Через Свого слугу
Бог вiдкриє очi слiпих та звiльнить полонених.
2. Пiсня хвали Господовi (8–25)
Бог не вiддасть Своєї слави iдолам. Вiн вестиме та благословлятиме тих, хто славить та поклоняється Йому (16), Вiн виховує
тих, хто зневажає Його закон (21–25), Вiн тренуватиме слiпих
людей, аж доки вони не навчаться бачити Його могутнi дiла i
прославляти Його (18–25).
Молитва: Господи, дякую за Iсуса, Який зцiлює та звiльняє
мене. Навчи мене Його серцю спiвчуття та допоможи роздiлити
Його Євангелiє з усiм свiтом.
Одне слово: Євангелiя — для усього свiту

4 Квi (Сб.) 2020

2 Лют (Нд.) 2020
Не бiйся, з тобою бо Я

Блаженний той, у кого надiя його на Господа

Iсая 41:1–29
(10): Не бiйся, з тобою бо Я, i не озирайсь, бо Я Бог твiй!
Змiцню Я тебе, i тобi поможу, i правицею правди Своєї тебе
Я пiдтримаю
1. Бог керує iсторiєю вiд початку й до кiнця (1–7)
Народи землi здаються сильними, а Божий народ — слабким,
але iсторiєю керує Бог. Вiн використав персидського царя Кiра,
щоб завоювати Вавилон та повернути Свiй народ з вигнання.
Народи свiту, що вклоняються iдолам, в своїй дуростi намагаються пiдбадьорити один одного (5–7), та нiхто не може встояти
перед Богом. Бог виконує Свiй власний задум для свiту.
2. Я тебе вибрав (8–16)
Бог вибрав нащадкiв Свого друга Авраама. Тi, хто вiрять в Iсуса, справжнi нащадки Авраама. Вiн вибрав нас Своїми слугами
i доручив нам Свою справу (8,9). Вiн обiцяє бути з нами. Святий Iзраїлiв є нашим Визволителем. Вiн хоче використати Свiй
вибраний народ, щоб привести людей свiту до покаяння (15,16).
3. Тiльки Бог може щось зробити (17–29)
Бог дає воду убогим та бiдним, а також сухiй землi. Тiльки Бог
керує майбутнiм. Iдоли оманливi. Вони нiчого не можуть зробити.
Молитва: Господи, вiзьми мене за праву руку i веди мене. Забери мiй страх. Використовуй мене для Своєї роботи.
Одне слово: Не бiйся, з тобою бо Я

Псалми 145:1–10
(5): Блаженний, кому його помiч Бог Яковiв, що надiя його на
Господа, Бога його.
1. Не надiйтесь на людського сина (1–4)
Навiть людина, що має велику владу, авторитет i багато гарних намiрiв не може спасти нас. Хоч людина i намагається бути
вiрною, але не може. Людина смертна. Вона має померти, залишивши свої добрi намiри i плани незавершеними. Отож, тi що
покладають свою надiю на людського сина будуть розчарованi.
2. Блаженний то, що надiя його на Господа (5–10)
Бог створив небо, землю i все, що наповнює їх. Його вiрнiсть навiки. Ми блаженнi, коли надiємося на Нього i в Ньому шукаємо
собi допомоги. Кому Вiн допомагає? Вiн допомагає покривдженим i голодним. Вiн звiльняє в’язнiв. Вiн дає зiр слiпим i випростовує тих, хто зiгнутий переживаннями i турботами цього
свiту. Вiн обороняє приходькiв i пiдтримує вдовиць та сирiт. Вiн
любить праведного. Вiн допомагає тим, хто скромно шукає Його
i уповає на Його милiсть.
Молитва: Господь, моя надiя в Тобi однiм. Ти вiдкрив мої очi i
звiльнив мене з в’язницi грiха i смертi.
Одне слово: Надiя в Господi

3 Лют (Пн.) 2020

3 Квi (Пт.) 2020
Бог зламаносердих лiкує

Хто надiю складає на Господа

Псалми 146:1–147:9
(146:3): Вiн зламаносердих лiкує, i їхнi рани болючi обв’язує.
1. Господь пiдiймає слухняних (146:1–9)
Народ Iзраїля був розбитий i розсiяний через їх грiхи. Але вони розкаялися, i Господь пробачив їх i зiбрав їх Собi. Бог лiкує
зламаносердих i обв’язує болючi рани грiшникiв, що розкаялися. Бог великий. Вiн створив небо i землю. Але, одночасно, Вiн
подбав i про найдрiбнiшi деталi. Вiн вираховує число зорям. Його могутнiсть не має меж, але Вiн знає i розумiє кожну людину.
Вiн пiдiймає слухняних i лiкує зламаносердих.
2. Господь любить тих, хто боїться Його (146:10–147:3)
Боже закохання не в красивих людях, якi втрачають свiй час
в клубах здоров’я. Його закохання в тих, хто боїться Його, в
тих, хто надiю складає на милiсть Його. Вiн проливає Свiй мир
i благословення на мiсто, в якому живуть такi люди.
3. Бог вiдкриває Себе в Своєму словi (147:4–9)
Бог посилає Свiй наказ, i все творiння кориться. Вiн вiдкрився
в Своїх творiннях. Вiн вiдкрився Iзраїлю через закон та через
могутнi дiла спасiння та суду, якi написанi в Бiблiї.
Молитва: Господь, зцiли нашi зламанi серця Своїм словом.
Одне слово: Бог зламаносердих лiкує

Iсая 40:12–31
(31): А тi, хто надiю складає на Господа, силу вiдновлять, крила пiдiймуть, немов тi орли, будуть бiгати i не потомляться,
будуть ходити i не помучаться!
1. Бог, що створив кiнцi землi (12–28)
Бог є Творець усього. Вiн всемогутнiй i Його розум неосяжний.
Перед Ним усi народи — як крапля з вiдра. Тi, хто роблять iдолiв
або покладають свою надiю на людину, — дурнi. “Вiн Той, Хто
сидить понад кругом землi, а мешканцi її немов та сарана.” Вiн
керує усiм. Нiхто не може навчити Його, бо Вiн Сам є джерелом
усякого знання. Всякий цар, князь чи президент перед Ним —
нiщо, бо їхня влада дана Богом–Творцем. Вiн направляє сонце,
мiсяць та зiрки всемогутньою рукою. Вiн знає все, i все про мене
також — Вiн є суверенний Бог.
2. Вiн змученому дає силу (29–31)
Бог нiколи не втомлюється. Коли ми покладаємо свою надiю
на Нього, Вiн дає нам силу виконати будь–яке його завдання.
Людська сила, незважаючи на те, наскiльки могутньою вона
виглядає, завжди закiнчується. “А тi, хто надiю складає на Господа, силу вiдновлять, крила пiдiймуть, немов тi орли”.
Молитва: Господи, моя надiя на Тебе. Я прошу послати менi не
легкi завдання, але достатньо сили на кожен день.
Одне слово: Надiя на Господа

2 Квi (Чт.) 2020

4 Лют (Вт.) 2020
Ось прийде Господь

Хвалiте Господа

Iсая 40:1–11
(10): Ось прийде Господь, Бог, як сильний, i буде рамено Його
панувати для Нього! Ось iз Ним нагорода Його, а перед обличчям Його вiдплата Його
Починаючи з 40 роздiлу починається друга велика частина книги пророка Iсаї. Якщо до того Iсая багато уваги придiляє поточним справам Юдеї: викриває грiхи, пророкує про суд над
ворогами Бога i описує iсторичнi подiї свого часу, то в другiй
частинi головна увага придiляється майбутньому Царству Бога.
В цiй частинi Бог показаний як єдиний iстинний Бог, Володар
всесвiту, Бог милосердя та Бог надiї, що зглянувся на Свiй народ
i вiдновив його, зробив йому прощення та примирення. Багато
уваги придiляються пророцтвам про повернення з Вавилонського полону. Повернення з полону, це прообраз вiдкуплення вiруючiх з рабства грiха. Повернення в Божу Землю — це вiдновлення
Царства Божого. Хоча цi пророцтва здiйснилися пiд час повернення, багато з них вказують на Христа, та на Божу милiсть,
що Вiн зробив нам був в Iсусi Христi.
1. Вготуйте дорогу Господню (1–5)
Iсая звертається до людей, що переживають довгу нiч вавилонського полону (Iс. 39:6). Його пророцтво частково збулося,
коли народ повернувся додому пiсля 70–ти рокiв вигнання. Але
по–справжньому воно сповнилося, коли Iван Хреститель приготував шлях, та Месiя Iсус прийшов звiльнити людей вiд рабства
грiха. Iван кликав усiх людей до покаяння: вiдвернутися од вiдчаю та самоосуду та наповнити долини, зрiвняти з землею гордi
думки, випрямити збоченi та бунтiвнi серця. Тодi їхнi духовнi
очi вiдкриються, щоб побачити славу Господню (Мк. 1:1–4).
2. Вiн буде як Пастир (6–11)
Людськi плани та слава зiв’януть, як квiти у спеку полуденного
сонця. Але слово Боже вiчне (1Пет. 1:24–25). Прихiд Всемогутнього Бога в цей свiт — це добра новина. Вiн використовує Свою
владу, щоб зцiлювати та вiдновлювати, бо Вiн наш пастир.
Молитва: Господи, дякую за мого доброго Пастиря Iсуса, за
Його вiрнiсть обiцянкам. Дякую за добру новину, що мої грiхи
викупленi.
Одне слово: Звiщай добру новину

Псалми 148:1–14
(5): Нехай Господа хвалять вони, бо Вiн наказав, i створились
вони.
1. Хвалiте Господа з небес (1–6)
Бог створив усе для Своєї слави. Цей псалом починається i закiнчується словами “Хвалiте Господа”. Ангели, небеснi вiйська,
сонце, мiсяцi, зорi i усi хто мешкає в небесах мають хвалити
Господнє iм’я, бо Вiн наказав, i створились вони.
2. Хвалiть Господа також з землi (7–12)
Нехай усе, що наповнює землю хвалить Господа. Риби великi,
усiляка звiрина i птаство, уся худоба має славити Його iм’я. Навiть град i блискавка, снiг, хмари i вiтер бурхливий, разом з горами та деревами виконують Його слово. Усi царi i князi, юнаки
та дiвицi, старi разом з дiтьми — нехай усi хвалять Його iм’я, бо
Вiн створив усе.
3. Вiн рога пiднiс (13,14)
Бог пiдняв сильного пастиря для Свого народу. Це велике благословення. Вiн пiдняв Царя над царями i Господа над панами,
Iсуса — рiг спасiння. Ми, усi що належимо Йому маємо хвалити
Бога–Творця над усе.
Молитва: Господь, я приєднуюсь до усього створiння в хвалi
Тобi.
Одне слово: Хвалiте Господа

5 Лют (Ср.) 2020

1 Квi (Ср.) 2020

Знаходить Господь уподобу в народi Своїм

Посланцi з Вавилону

Псалми 149:1–9
(6): Прославлення Бога на їхнiх устах, а меч обосiчний ув їхнiх
руках.
1. Вiн прикрашає покiрних спасiнням (1–5)
Божi люди мають збиратись разом щоб спiвати i танцювати перед Господом. Ми Його дiти. Дiти дуже простi. Вони можуть
щиро танцювати перед Господом в своїй простотi. Цар Давид
одного разу танцював перед Господом. Його дружина “погордила ним у серцi своєму”, але Богу сподобалось серце Давида.
Бог хоче щоб Його люди радiли. Коли ми приходимо до Нього з
простим покiрним серцем, сповненим любовi i довiри i прагнемо
прийняти Його благодать, Вiн прикрашає нас спасiнням.
2. Обосiчний меч (6–9)
В Бога є робота для Свого народу. Ця робота не завжди приємна. Вiн призвав iзраїльтян Старого Заповiту бути Його iнструментами для того щоб здiйснити суд над Божими ворогами.
Бог призвав iзраїльтян Нового Заповiту вести битву з сатаною
обосiчним духовним мечем, тобто словом Божим (Еф. 6:17; Єв.
4:12).
Молитва: Господи, допоможи менi славити Тебе новою пiснею
i дай менi просте, радiсне i покiрне серце.
Одне слово: Радiймо в Господевi, нашому Творцi

Iсая 39:1–8
(5): I сказав Iсая до Єзекiї: Послухай же слова Господа Саваота
1. Єзекiя хвалиться багатством (1–2)
Коли Єзекiя одужав, вавилонський князь послав йому лист та
подарунки. Єзекiї лестило, що вiн отримав такий знак уваги вiд
зростаючої свiтової держави. Вiн навiть i в гадцi не мав, що це
може бути натяком на загрозу. Вiн гордо показав вавилонським послам усе, що мав. Нашi вчинки не повиннi мотивуватися
людською гордiстю.
2. Послухай же слова Господа (3–8)
Коли Iсая запитав Єзекiю про гостей, то дiзнався, що цар показав їм усi свої скарби. Тодi Iсая викривав його словом Бога. В
майбутньому Вавилон завоює Юду, захопить всi його скарби та
забере народ у полон. Але Єзекiя не переймався цим, бо цi подiї
стануться пiсля його смертi. В нього не було почуття iсторiї. Це
пророцтво здiйснилося в 605–586 рр до р.х. Воно пов’язує цю
частину книги з наступною, яка присвячена полоновi.
Молитва: Господи, допоможи менi мати почуття iсторiї. Не дозволяй менi виставлятися перед послами сатани.
Одне слово: Послухай же слова Господа

31 Бер (Вт.) 2020

6 Лют (Чт.) 2020
Хвороба Єзекiї

Хвалiть Бога

Iсая 38:1–22
(5,6): Iди й скажеш до Єзекiї: Так сказав Господь, Бог батька
твого Давида: Почув Я молитву твою, побачив Я сльозу твою!
Ось Я додаю до днiв твоїх п’ятнадцять лiт, i з руки асирiйського царя врятую тебе та це мiсто, й обороню це мiсто
1. Єзекiя молиться i плаче (1–8)
Єзекiя тяжко захворiв, але вiн не змiг сприйняти новини про
наближення своєї смертi. Вiн плакав i просив Бога згадати Його вiрне життя. Бог почув його молитви i пообiцяв захистити
Єрусалим i додати йому ще 15 рокiв життя. Бог дав йому дивовижний знак: сонячна тiнь вiдiйшла на 10 крокiв на ступенях
Ахазових, якi були сонячним годинником. Тiльки Творець життя i Правитель природи мiг таке зробити.
2. Одужання Єзекiї (9–22)
Пiсля свого одужання, цар Єзекiя написав гiмн хвали. Вiн написав, як гiрко помирати “опiвднi своїх днiв” i як вiн покликав
до Господа (9–14). Вiн прийняв свої страждання як любов Бога
i славив Бога за зцiлення та пробачення грiхiв (15–17). Тому вiн
вирiшує навчити своїх дiтей про вiрнiсть Бога.
Молитва: Господи, Ти захищаєш та милуєш мене, щоб я славив
Твоє Iм’я i розповiдав про Твою вiрнiсть.
Одне слово: Поклич Iм’я Всемогутнього Бога

Псалми 150:1–6
(6): Все, що дихає, хай Господа хвалить! Алiлуя!
1. Де ми маємо хвалити Господа? (1)
Хвалiть Бога в святинi Його. Де б i коли б ми не зiбрались, ми
маємо хвалити Господа. Божi люди не повиннi збиратись для
того щоб жалiтися чи критикувати когось. Ми маємо збиратись
разом для того щоб славити i дякувати Богу. Вiйсько Анголiв
славить Бога день i нiч в славних небесах.
2. Чому потрiбно хвалити Господа? (2)
“Хвалiте Його за чини могутнi Його”. Вiн — Творець всього.
Вiн визволив Свiй народ з Єгипетського рабства. Своєю сильною рукою Вiн звiльнив нас вiд рабства грiха, пославши Свого
Єдинородного Сина. Хвалiть Його за могутню велич Його.
3. Як потрiбно хвалити Господа? (3–5)
Коли не вистачає слiв, ми можемо виражати нашу вдячнiсть i
хвалу радiсною музикою i танцями.
4. Хто має хвалити Господа? (6)
Все, що дихає, хай Господа хвалить!
Молитва: Господи налаштуй моє серце щоб хвалити Твоє iм’я.
Допоможи менi прославляти Тебе цiлим своїм життям, де б я не
був.
Одне слово: Все, що дихає, хай Господа хвалить!

7 Лют (Пт.) 2020
Вступ до Євангелiї вiд Iвана
Євангелiю Iвана написав “учень, якого любив був Iсус” (21:7,20,24).
Вiн бачив своїми очима життя, смерть та воскресiння Iсуса (19:26;
Дiї 1:21,22). Про мету написання Євангелiї вiн розповiв в 20:31:
“Це ж написано, щоб ви ввiрували, що Iсус є Христос, Божий
Син, i щоб, вiруючи, життя мали в Iм’я Його!”
Євангелiя Iвана написана дедуктивним методом. В пролозi Iван
робить заяву, що Iсус — це вiчне Слово — Бог, Який був споконвiку, Слово, через яке усе повстало. Вiн — Бог, Котрий став
тiлом i перебував мiж нами. В цiй Євангелiї мiститься 7 чудес
та 7 “Я є”, що вказують на Божественне походження Месiї (Чудеса: роздiли 2, 4, 5, 6 (2 чуда), 9, 11; “Я є”: 6:35, 8:12, 10:7, 10:11,
11:25, 14:6, 15:5). Вiра та невiра — це двi найголовнiшi теми цiєї
Євангелiї. В роздiлах 1–4 автор показує, що таке вiра, а в роздiлах 5–12 — чому люди не вiрують. Iншi головнi теми це: пiтьма
та свiтло, життя та смерть, свiдчення, любов, слава.
Євангелiю вiд Iвана можна подiлити так:
1:1–18 — Пролог, вiчне Слово
1:19–4:54 — Агнець Божий, що на Себе грiх свiту бере
5:1–12:50 — Прийняття/неприйняття слова Божого
13:1–17:26 — До кiнця полюбив Своїх, що на свiтi були
18:1–20:31 — Смерть та воскресiння Iсуса
21:1–25 — Епiлог (паси вiвцi Мої, йди за Мною)

30 Бер (Пн.) 2020
Єзекiя шукає Божої допомоги
Iсая 37:1–38
(14): i взяв Єзекiя тi листи з руки послiв, i почитав їх, i пiшов
у Господнiй дiм. I Єзекiя розгорнув одного листа перед Господнiм лицем
1. Ассирiйська загроза (1–13)
Ассирiйська армiя зробила облогу мiста i вимагала, щоб Єзекiя
здався. Єзекiя роздер свої шати, накрився веретою — одягом
каяття — i ввiйшов до храму молитися. Також вiн попросив молитися Iсаю, слугу Божого. Санхерiву потрiбно було термiново
залишати мiсто, тому вiн прислав Єзекiї листа, який вказував
на повне вiдчаю становище Єрусалиму та вимагав здатися.
2. Молитва Єзекiя (14–20)
Єзекiя отримав листа, взяв його до храму i розгорнув його перед
Господом. Вiн бачив, що гордий ассирiйський начальник образив
Бога. Вiн молився, щоби Бог звiльнив Свiй народ i захистив Своє
Святе Iм’я.
3. Падiння Санхерiва (21–38)
Бог почув молитву Єзекiї i врятував Єрусалим (21,35–38). Пророцтво Iсаї пiдтвердилося.
Молитва: Господи, навчи мене молитися i не здаватися, коли
виконання мого прохання у молитвi здається неможливим.
Одне слово: Я почув те, про що ти молився

29 Бер (Нд.) 2020

7 Лют (Пт.) 2020

Санхерiв погрожує Єрусалиму

I життя було в Нiм

Iсая 36:1–22
(21): I мовчали вони, i не вiдповiдали анi слова, бо це був наказ
царя, що сказав “Не вiдповiдайте йому!”
1. На кого ти надiєшся? (1–10)
Єзекiя був царем Юдеї. Коли Санхерiв обложив мiсто, чорна
хмара ассирiйської загрози принесла шторм. Ассирiйський начальник вимагав, щоб Єзекiя здався. Вiн ганьбив Бога i насаджував страх в серцях людей. Вiн пiдкреслив всi слабостi народу,
i бiльшiсть зi сказаного ним була правдою. Єгипет справдi був
поламаною очеретиною. I навiть коли б Юдея мала 2000 колiсниць, то не було воїнiв, щоб їздити на них. Єзекiя справдi поруйнував усi iдоли. Найнебезпечнiша брехня сатани — та, де є
частина правди.
2. Люди залишилися мовчазними (11–22)
Коли слуга Єзекiї попросив ассирiйського начальника не говорити по–юдейському, той заговорив ще голоснiше, обiцяючи мир
i процвiтання, i попередив людей не довiряти Єзекiї та Боговi.
Народ послухався царя i залишився мовчазним. Вони чекали на
Бога.
Молитва: Господи, навчи мене мовчати та чекати не Тебе, коли
сатана атакує мене.
Одне слово: Бог може спасти Свiй народ

Iвана 1:1–13
(4): I життя було в Нiм, а життя було Свiтлом людей.
1. Споконвiку було Слово (1–5)
Вiчне Слово — це Iсус Христос. Вiн є Богом. Вiн Той, через
Якого усе повстало. Життя належить Йому (4). Його життя —
це свiтло, яке дає нам напрям та значення в життi. Грiх вiддiлив
людину вiд Бога, тому вона стала жити в пiтьмi, рабою долi, без
надiї в свiтi. Бог осяяв Своїм свiтлом цей свiт, вiддавши Свого
Однонародженого Сина Iсуса Христа; пiтьма грiха та смертi не
може обгорнути свiтла Iсуса.
2. Свiдок та свiтло правдиве (6–9)
Iван Хреститель був посланий, щоб свiдчити про Iсуса. Людинi
потрiбен свiдок, щоб повiрити в Iсуса. Iван був першим свiдком
в той час, але в наш час Бог також працює через свiдкiв.
3. Тим, що вiрять у Ймення Його (10–13)
Свiт повстав через Нього, але свої люди вiдцурались Iсуса. Та
тих, котрi повiрили та прийняли Iсуса, Бог зробив Своїми дiтьми
через народження згори. Ця подiя — одне iз надзвичайних Божих чудес.
Молитва: Господи, моє життя належить Тобi через двi причини: тому що Ти створив та тому що викупив мене. Використовуй
мене по Своїй волi.
Одне слово: I життя було в Нiм

8 Лют (Сб.) 2020

28 Бер (Сб.) 2020
I Слово сталося тiлом

Суд та благословення

Iвана 1:14–18
(14): I Слово сталося тiлом, i перебувало мiж нами, повне благодатi та правди, i ми бачили славу Його, славу як Однородженого вiд Отця.
1. I перебувало мiж нами (14)
Вiчне Слово Бога залишило славу Неба, стало людським тiлом
та зiйшло, щоб перебувати в цьому хворому грiхом та неспокiйному свiтi. Iсус прийшов роздiлити страждання та радостi
людського життя. Вiн прийшов, щоб стати нашим другом, та
любив нас до кiнця. Вiн мiг не прийти. Всемогутнiй та Святий
Бог мiг запросто стерти нас з лиця землi як непотрiбне смiття, та
Вiн не зробив цього. Вiн прийшов та понiс нашi грiхи та тягарi,
вiдкрив нам шлях до Бога та до небес.
2. Повне благодатi та правди (15–18)
Коли ми приймаємо Iсуса, нашi духовнi очi вiдкриваються. Тодi ми можемо бачити славу Бога та Його обличчя (2Кор. 4:6).
Також ми починаємо по–iншому дивитись на людей. Iсус — це
вiчний Бог, втiлення iстини; Його прихiд до нас — це вираз Його
благодатi. Закон, що був даний через Мойсея, був благословенням для цього безладного свiту. Але благодать пробачення, що
прийшла через Iсуса — це ще бiльше благословення.
Молитва: Господи, дякую Тобi за те, що по Своїй благодатi та
iстинi Ти послав Iсуса та поблагословив мене. Допоможи менi
краще пiзнати Тебе.
Одне слово: I перебувало мiж нами

Iсая 34:1–35:10
(35:10): I Господнi викупленцi вернуться та до Сiону зо спiвом
увiйдуть, i радiсть довiчна на їхнiй головi! Веселiсть та радiсть осягнуть вони, а журба та зiтхання втечуть!
1. Суд Божий на всi народи (34:1–17)
Коли прийде день Божого суду всесвiт припинить своє iснування. Усi зiрки позникають, вони впадуть з неба, як пожовкле листя. Едомляни представляють тих людей, якi утискають Божий
народ (Пс. 136:7). Всi такi люди будуть, як жертва на вiвтарi,
як цiлопалення (5–7). Їх земля стане пустою та порожньою, як
земля до того, коли Бог почав говорити у Буттi 1:2 (11).
2. Радiсть викуплених (35:1–10)
“Ось ваш Бог” (4). Прихiд Iсуса — це добра новина для тих,
кого викупив Бог, бо Вiн приходить вiдновити Свiй народ та все
творiння (Рим. 8:23). Люди в свiтi страждають, бо не знають нi
шляху та iстини, нi напряму, нi призначення в життi. Але Iсус
— святий шлях для тих, хто покладає свою надiю на Нього. Вiн
є шляхом до Царства Небесного. Бог обiцяє Царство Небесне
Своєму викупленому народовi. Це наш пункт призначення.
Молитва: Господи, допоможи менi йти вслiд за Тобою шляхом
пiлiгрима i бути мiж тими, якi привiтають Тебе останнього великого дня.
Одне слово: День Господа точно прийде

27 Бер (Пт.) 2020
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Страх Господнiй — твiй скарб

Його ви не знаєте

Iсая 33:1–24
(6): I буде безпека за часу твого, щедрота спасiння, мудростi
та пiзнання. Страх Господнiй — буде вiн скарбом його
1. Господи, будь нашим раменом щоранку (1–6)
Завойовники грабували та нищили землю. Пристосуванцi зрадили свiй народ i наживалися. Урожаї на полях були зiпсованi, на
дорогах чигала небезпека. Iсая прагнув до Бога. Вiн прийшов до
Нього в молитвi (2) i знайшов вiдповiдь. Сам Бог є нашою безпекою. У Нього є щедрота спасiння, мудростi та пiзнання. Ключем
до цiєї багатої скарбницi є страх Божий. Боятися Бога означає
любити Його, поважати Його i вирiшити виконувати Його волю.
2. Поглянь на Царя в Його пишнiй красi (7–24)
Коли ми у безвиходi кличемо до Бога, Вiн встає. Тодi грiшники
тремтять, але тi, хто ходять у праведностi та говорять правду,
перебуватимуть на високостях i бачитимуть Царя в Його пишнiй
красi. Iсая дiлиться з нами видiнням Небесного Царства. Господь приносить серцю мир. Зрештою, тiльки видiння Небесного
Царства i Нового Єрусалиму може пiдтримати наше серце.
Молитва: Господи, по благодатi дозволь менi дивитися на Царя
в Його пишнiй красi. Навчи щоденно шукати, любити та боятися
Тебе. Дай менi видiння Твого Царства.
Одне слово: Бiйся Бога, поглянь на Царя

Iвана 1:19–28
(26): Вiдповiв їм Iван, промовляючи: Я водою хрищу, а мiж
вами стоїть, що Його ви не знаєте.
1. Хто ти такий? (19–23)
Популярнiсть Iвана зростала. Багато людей приходило, щоб послухати його, вони каялись в своїх грiхах та хрестились. Але
священники з левiтами, що прийшли до нього, не прагнули покаятись та присвятити себе служiнню правдi. Вони створили слiдчу комiсiю, щоб отримати iнформацiю про Iвана та донести її
до релiгiйних властей. Але Iван мало розповiдав про себе. Це
тому, що вiн прийшов не для того, щоб пiдносити себе, але щоб
приготувати шлях для Христа. Вiн дав їм одне слово iз Святого
Письма (Iс. 40:3). Цю мiсiю вiн отримав вiд Бога. Заради неї вiн
вiддав все своє життя.
2. Мiж вами стоїть, що Його ви не знаєте (24–28)
Вони спитали його, чому вiн хрестить. Iван вiдповiв на це запитання наступного дня. А зараз вiн говорив їм про Того, Кого
вони не знали, Котрий був Господом та Царем — про Iсуса. Вони
повиннi прагнути пiзнати Його. Пiзнати Його мають прагнути
всi люди, тому що тiльки Вiн гiдний нашого поклонiння.
Молитва: Господи, допоможи менi знайти мою мiсiю через вивчення Бiблiї. Будь ласка, використай мене, щоб допомогти пiзнати Iсуса тим людям, котрi не знають Його.
Одне слово: Пiзнай Iсуса та допоможи пiзнати iншим

10 Лют (Пн.) 2020

26 Бер (Чт.) 2020
Агнець Божий

Цар, що царюватиме праведнiстю

Iвана 1:29–34
(29): Наступного дня Iван бачить Iсуса, що до нього йде, та й
каже: Оце Агнець Божий, що на Себе грiх свiту бере!
1. Оприлюднення Агнця Божого (29–31)
Iван свiдчив про те, що Iсус — це Агнець Божий, котрого нагледiв Господь (Бут. 22), щоб покласти на Нього грiх свiту. Пасхальне ягня (Вих. 12:3,7,13) та ягнята, котрих приносили в жертву (Вих. 29:38–46) є прообразом Ягня Iсуса. В Старому Заповiтi
тварин приносили в жертву для очищення вiд грiха (Лев. 17:11).
Ця система жертвоприношень знайшла своє значення та виконання в Iсусi. Бог серйозно ставиться до грiха. Вiн дорого заплатив за те, щоб врятувати пригнiчених силою грiха та смертi
людей та привести їх до Себе. Кожен, хто покається та прийме Iсуса Спасителем, отримає пробачення грiхiв та стане дитям
Божим.
2. Iсус хрестить Святим Духом (32–34)
Iван хрестив грiшникiв, що покаялись, водою, щоб явити їм Iсуса. Iсус — це вiчне Слово (30) та Син Божий (34). Вiн — Той,
хто хрестить Духом Святим, щоб ми приносили плоди. Коли
Iван хрестив Iсуса,Святий Дух засвiдчив, що Вiн — Христос,
Син Божий. Iван став першим свiдком Iсуса.
Молитва: Господи, я кладу мої грiхи на Тебе. Очисти мене та
наповни Святим Духом.
Одне слово: Оце Агнець Божий

Iсая 32:1–20
(17): I буде роботою iстини мир, а працею правди спокiйнiсть
й безпека навiки
1. Кожен буде великим каменем (1–8)
Коли Цар Iсус царює в нашому серцi, ми стаємо “захистом вiд
вiтру, як потоки води на пустинi, як тiнь скелi тяжкої на
спраглiй землi”. Iсус зцiлює нашу духовну слiпоту та дає силу
мати шляхетнi плани та робити достойнi вчинки.
2. Оманлива та справжня безпека (9–14)
Тi, хто почувають себе захищено, маючи будинок чи банкiвський
рахунок, такi ж дурнi, як єрусалимськi жiнки перед вавилонським полоном.
3. Плiд праведностi (15–20)
Пiсля покарання та розкаяння Бог вiдновлює та благословляє.
Коли Його Дух проллється, суха земля стає родючою та плiдною. Його Дух царює у праведностi, а плодом праведностi є мир.
Молитва: Господи, хай прийде царство Твоє на цю землю, як
воно є на небi. Допоможи менi рости, щоб бути великою скелею у
спраглiй землi. Пiднiмай чоловiкiв та жiнок, котрi стануть прихистком вiд бурi.
Одне слово: Коли царює праведний Цар

25 Бер (Ср.) 2020

11 Лют (Вт.) 2020

Подивись на Святого Iзраїлевого

Першi вiруючi

Iсая 31:1–9
(1): Горе тим, що в Єгипет по помiч iдуть, що на коней спираються, i на колесницi надiю свою покладають, вони бо численнi!
та на верхiвцiв, бо вони дуже сильнi! але на Святого Iзраїлевого не дивляться, i до Господа не звертаються!
1. Горе тим, що в Єгипет по помiч iдуть (1–3)
Iзраїль був малим та слабким. Перед загрозою Ассирiї, вiн шукав допомоги. Єгипетськi колесницi, конi та вимуштрувана армiя здавалися найкращим вибором. Iсая знав, що Єгипет не мiг
врятувати їх, бо “Єгипет — не Бог, а людина, а конi їхнi — тiло, не дух”. Ми повиннi шукати допомоги в Бога, а не в таких
самих людей, як ми. “Як простягне Господь Свою руку, то спiткнеться помагач, впаде i пiдпомаганий”.
2. Вернiться до Господа (4–9)
Люди мають вiдвернутися вiд своїх грiхiв та прийти до Бога.
Бог — наче великий лев. Юрба пастухiв безсила перед ним. Вiн
зiйде воювати за Свiй народ, коли вiн покличе до Нього. Господь
захищає нас, як птах, що ширяє високо в небi. Вiн завжди має
повiтряну перевагу. Вiн доглядає та захищає Свiй народ, тих що
довiряють Йому. Бог Сам розбереться з ассирiйцями.
Молитва: Господи, допоможи менi розкаятися та довiритися
Тобi, а не шукати людської допомоги.
Одне слово: Шукай Бога, а не людину

Iвана 1:35–42
(39а): Вiн говорить до них: Ходiть i побачте! Тi пiшли та й
побачили, де Вiн жив, i в Нього той день перебули.
1. Ходiть i побачте (35–39а)
Що означає вiрити в Iсуса? Учнi Iвана Хрестителя почули його
свiдчення про Iсуса та й пiшли за Iсусом. Iсус обернувся й побачив, що вони йшли за Ним, та й каже до них: Чого ви шукаєте?
Вони хотiли пiзнати Iсуса, тому запитали Його, де Вiн живе.
Знати Iсуса та знати про Iсуса — це зовсiм рiзнi речi. Iсус також хотiв познайомитись з ними ближче, тому сказав: “Ходiть
i побачте!” Вiрити в Iсуса означає знати Його та мати з Ним
особистi стосунки.
2. Знайшли ми Месiю (39б–42)
Андрiй шукав Месiю — Того, Кого Бог обiцяв послати Спасителем для свiту. Вiн цiкавився Месiєю не теоретично, а шукав Його, щоб присвятити Йому своє життя. Пiсля того, як вiн пiзнав,
що Iсус — це Христос, вiн привiв до Нього свого брата. Iсус бачив, ким може стати Симон, та дав йому нове iм’я: “Кифа”. В
майбутньому Петро стане каменем вiри.
Молитва: Господи, допоможи менi мати глибокi особистi стосунки з Тобою. Даруй менi вiру приводити iнших до Iсуса як
Андрiй.
Одне слово: Знати Самого Iсуса, не тiльки чути про Нього

12 Лют (Ср.) 2020

24 Бер (Вт.) 2020
Iди за Мною!

Спасiння через розкаяння та спокiй

Iвана 1:43–51
(43): Наступного дня захотiв Вiн пiти в Галiлею. I знайшов
Вiн Пилипа та й каже йому: Iди за Мною!
1. Свiдчення Пилипа (43–45)
Iсус вирiшив йти в Галiлею та запросив Пилипа йти за Ним.
Йдучи за Iсусом в Галiлею, Пилип взнав, що Iсус був Месiєю,
Якого Бог обiцяв послати, та Якого вiн так довго шукав та очiкував. Ми зможемо пiзнати Iсуса тiльки тодi, коли пiдемо за Ним.
2. Вiра Нафанаїла (46–51)
Пилип знайшов свого друга Нафанаїла та розповiв йому про
Iсуса. Нафанаїл був щирою людиною. Вiн знав Бiблiю, але мав
упередження щодо Назарету, який не мiг бути мiстом народження Месiї. Пилип вiдповiв йому: “Прийди та побач”. Iсус знав,
що було на серцi у Нафанаїла. Вiн знав про його особисте життя (можливо пiд фiговим деревом Нафанаїл читав про Якова
iз Буття). Нафанаїл вiдчув любов та силу Iсуса та зробив велику сповiдь вiри. Вона була вiрною, але далi вiн повинен був
зростати духовно. Його життя вiри тiльки розпочиналось.
Молитва: Господи, я хочу знати Тебе краще. Допоможи менi
вважати найбiльшим скарбом слiдування за Тобою.
Одне слово: Йди за Iсусом

Iсая 30:1–33
(15): Бо так промовляє Господь, Бог, Святий Iзраїлiв: Коли ви
навернетесь та спочинете, то врятованi будете, сила вам буде
в утишеннi та в сподiваннi
1. Рагав, сидiти спокiйно! (1–11)
Чим бiльше зростала ассирiйська загроза, тим бiльш боязкими
ставали люди. Дехто шукав захисту, просячи про допомогу Єгипет (Рагав). Але це був людський, а не Божий план. Iсая бачив
недалекогляднiсть цiєї iдеї. Вiн закликав Єгипет “сидiти спокiйно!” Але люди не хотiли чути правди. Вони говорили слугам
Божим щоб тi припинили говорити слово вiд Бога.
2. В розкаяннi та спокої спасiння (12–18)
Божий шлях — це шлях розкаяння та довiри Боговi. Вiн прагне бути милосердним до нас. Але якщо ми обираємо людськi
шляхи, а не Божi, то не можемо бути спасеннi.
3. Це та дорога, — простуйте ви нею! (19–33)
Вiдчай виникає не вiд страждань, а вiд безцiльного блукання.
Люди роблять iдолiв, бо не знають Бога. Iнодi Богу потрiбно дисциплiнувати нас хлiбом горя, щоб навчити звертатися до Нього.
Коли ми кличемо до Нього, Вiн зцiлює нас i показує Свiй шлях
(21).
Молитва: Господи, навчи мене покладати надiю на Тебе, а не
на Рагавiв цього свiту.
Одне слово: Божий шлях — навернись та довiрся Йому

23 Бер (Пн.) 2020

13 Лют (Чт.) 2020

Сумирнi побiльшать в Господi радiсть свою

Iсус перетворює воду в вино

Iсая 29:1–24
(19): I сумирнi побiльшать у Господi радiсть свою, а люди вбогi
в Святому Iзраїля тiшитись будуть!
1. Слова запечатаної книжки (1–16)
Господь попереджує Єрусалим, тобто Арiїл (вогнище Боже), що
вiн буде взятий в облогу. Чаклуни та ворожбити не можуть врятувати його, не можуть укласти домовленостi зi смертю. Та Бог
врятує їх. Бог показував їм ведiння, але духовно слiпi люди не
розумiли. Тi, хто не розкаялися, слiпi до Божого слова. Вони
думали, що можуть сховати свої плани вiд Бога. Ми не можемо
сховатися вiд Нього та жити подвiйним життям. Вiн знає всiх
людей (11–13). (Дивись Мт. 15:7–9 про коментар Iсуса).
2. Сумирнi побiльшать радiсть (17–24)
Коли Божий народ навертає до Нього свої серця у смиренному
каяттi, Вiн благословляє землю. Коли ми, чиї очi були заслiпленi
гордiстю та самоправеднiстю, розкаємося та смиренно визнаємо
свою потребу в Бозi, Вiн вiдновить наш духовний зiр. Тiльки
смиреннi люди можуть радiти в Господi. Коли Божi люди знову
читатимуть i коритимуться слову Бога, правосуддя та милосердя будуть вiдновленi. Коли Боже iм’я прославляється, а Його
народ радiє, люди всього свiту прийдуть до Бога.
Молитва: Господи, дай менi смиренне та розкаяне серце, щоб я
мiг радiти в Тобi.
Одне слово: Смиреннi радiтимуть

Iвана 2:1–11
(7): Iсус каже до слуг: Наповнiть водою посудини. I їх поналивали вщерть.
1. Не мають вина! (1–5)
Iсус зi Своїми учнями повернулись в Галiлею та пiшли на весiлля в Кану. Мати Iсуса допомагала на кухнi, коли скiнчилось вино. Ця невелика неприємнiсть могла зiрвати все весiлля. Марiя
прийняла цю проблему як свою власну та принесла її до Iсуса.
Iсус вже розпочав Своє публiчне служiння та бiльше не був для
неї звичайним сином. Вiн вже жив та працював за повелiннями
Свого Батька Бога. Марiя не розчарувалась, почувши вiдмову
Iсуса (4). Вона довiряла Йому та наказала слугам слухатись Iсуса (5). Ми вчимось у неї молитвi.
2. Наповнiть водою посудини (6–11)
Слуги всiм серцем послухались Iсуса: щоб наповнити посудини вщерть треба було близько 400 лiтрiв води. Iсус перетворив
цю воду в добре вино та цим благословив весiльний бенкет. Iсус
прийшов змiнити непотрiбних людей в потрiбних. Вiн благословляє та використовує людей, котрi слухаються Його. Через цю
подiю Iсус вiдкрився Божим Сином та укрiпив вiру Своїх учнiв.
Молитва: Господи, навчи мене вiрi Марiї та послуху слуг.
Одне слово: Наповнiть посудини вщерть

22 Бер (Нд.) 2020

14 Лют (Пт.) 2020
Iсус очищує храм

Дорогоцiнний нарiжний камiнь

Iвана 2:12–25
(16): I сказав продавцям голубiв: Заберiть оце звiдси, i не робiть
iз дому Отця Мого дому торгового!
1. Заберiть оце звiдси (12–16)
Iсус прийшов до Єрусалиму в храм. Там Вiн розгнiвався на релiгiйних лiдерiв, якi зробили дiм Його Отця домом торговим. Вони
не молились, а лише шукали можливiстей заробити. Вони зробили Богослужiння зручним для себе, в результатi чого воно стало
поверховим. Iсус очистив дiм Отця на правах Сина та на правах
iстини.
2. Храм Його тiла (17–21)
Коли Євреї вимагали вiд Iсуса документ, який би пiдтвердив
Його право так вчиняти, Iсус загадав їм загадку (19). Вони знищили Його тiло на хрестi, але Бог воскресив Його з мертвих.
Iсус був досконалою жертвою за грiх.
3. Учнi повiрили слову Iсуса (22–25)
Учнi теж не зрозумiли Його слiв, та вони прийняли Iсуса Христом. Їх вiра була заснована на Святому Письмi та на словi Iсуса.
Вiра, що основана на чудах та почуттях, щезає з часом.
Молитва: Господи, очищуй моє серце, як Ти очистив храм. Навчи мене вiрi, яка заснована на Твоїм словi.
Одне слово: Не гнiвiть Iсуса

Iсая 28:1–29
(16): Тому Господь Бог сказав так: Оце поклав каменя Я на
Сiонi, каменя випробуваного, нарiжного, дорогого, мiцно закладеного. Хто вiрує в нього, не буде той засоромлений!
В роздiлах 28–39 Iсая звертає увагу на часи правлiння Єзекiї, царя Юдейського. В той час ассирiйцi захопили Пiвнiчний Iзраїль,
вщент зруйнували Самарiю та розсiяли десять племен Iзраїля.
Єрусалим та Юдея теж були в смертельнiй небезпецi.
1. Зiв’яла квiтка та прекрасна корона (1–10)
Вiнок та зiв’яла квiтка (1,3,4) стосуються Самарiї. Ассирiя поглине Самарiю, “немов передчасно дозрiлу ту смокву, що як її
побачить людина, ковтає її”. Та Сам Господь є прекрасною короною для Юди. Вiн врятує залишок та вiдверне ворогiв вiд
брами Єрусалиму (5,6).
2. Бог говоритиме до Свого народу (11–29)
П’янi самаряни насмiхалися над словом Бога, але вони не могли
iгнорувати iноземне вторгнення. Нiхто не може укласти заповiт
зi смертю (14,18). Доброю новиною є Божа обiцянка спасiння
через нарiжний камiнь. Це обiтниця Месiї.
Молитва: Господи, Твоє слово — iстина. Хай Твоє слово буде в
моєму серцi, щоб я збудував своє життя на нарiжному каменi.
Одне слово: Iсус — це нарiжний камiнь

21 Бер (Сб.) 2020

15 Лют (Сб.) 2020

Пiсня про плодовитий виноградник

Вам необхiдно родитись згори

Iсая 27:1–13
(6): Якiв в майбутньому пустить корiння, розцвiтеться Iзраїль i пуп’янки пустить, i поверхню вселенної плодом наповнять
1. Свiт буде наповнений його плодом (1–6)
Левiятан уособлює ворога Бога та Його народу — диявола. У 5
роздiлi книги Iсаї виноградник неплiдний, i Господь забрав вiд
нього Свою руку захисту. Тут Вiн насаджує новий виноградник.
Вiн обiцяє щохвилi напувати його та охороняти. Iсус успадкував
цю обiцянку, бо Його народ — Божий виноградник. Вiн наповнює
свiт плодом Євангелiя.
2. Бог, Який карає Свiй народ (7–13)
Бог карає Свiй народ, бо вiн не зрозумiв серця свого Творця.
Вiн покарав їх, наславши на них вiйну та полон, щоб вони розкаялися. Але Вiн один за одним збере їх з усiх усюд, де вони
знемагають у полонi. Господь збере їх на святу гору поклонятися Йому.
Молитва: Господи, дякую, що Ти використовуєш Свою суверенну владу, щоб спасати, захищати та дисциплiнувати Свiй народ,
а також знищувати ворогiв. Дозволь менi бути насадженим та
глибоко вкорiненим у Твоєму плодовитому винограднику.
Одне слово: Його плоди наповнять всю землю

Iвана 3:1–15
(3): Iсус вiдповiв i до нього сказав: Поправдi, поправдi кажу Я
тобi: Коли хто не народиться згори, то не може побачити
Божого Царства.
1. Побачити Боже Царство (1–3)
Здавалось, що Никодим мав все, чого тiльки може бажати людина: освiту, багатство, честь i владу. Також вiн був людиною
високої моралi. Але чогось йому таки не вистачало — Iсус знав,
чого саме. Никодим жив лише в цьому свiтi. В серцi вiн не мав
життя з Богом, не мав Царства Божого. Вiн прийшов до Iсуса
тому що вiрив, що Вiн — Вчитель вiд Бога, який прийшов творити чуда. Вiн сподiвався чомусь навчитись вiн Нього. Але Вiн не
пiдготувався, щоб прийняти Iсуса Христом та присвятити Йому
своє життя.
2. Вам необхiдно родитись згори (4–15)
Iсус вчив Никодима духовнiй таємницi: щоб отримати духовне
життя, необхiдно родитись згори. Та Никодим не прийняв слiв
Iсуса та продовжував запитувати: “Як?” Та родитись згори можна лише прийнявши слова Iсуса, дивлячись на Нього з вiрою та
довiряючи Йому своє спасiння. Тодi Божий Дух подарує нам
нове народження.
Молитва: Господи, я вiрю слову Твоєї обiтницi. Допоможи менi
берегти його в моїм серцi. Дозволь Твоєму Духу працювати в
менi, щоб Твоє Царство ввiйшло в моє серце.
Одне слово: Вам необхiдно родитись згори

16 Лют (Нд.) 2020

20 Бер (Пт.) 2020

Так бо полюбив Бог свiт

Бог збереже його у повному спокої

Iвана 3:16–21
(16): Так бо Бог полюбив свiт, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вiрує в Нього, не згинув, але мав життя
вiчне.
1. Не засудити, але спасти (16–18)
Бог любить усiх людей в свiтi. Вiн любив також i Никодима.
Вiн виявив Свою любов в тому, що послав померти на хрестi
за грiхи свiту Свого улюбленого Сина. Всi ми плаваємо в морi
смертi через свої грiхи. Iсус прийшов, щоб спасти усiх людей, якi
довiряють Йому Своє спасiння. Приймаючи Iсуса, ми приймаємо
Божу люблячу руку, що спасає нас. Iсус дарує нам вiчне життя.
Але якщо ми вiдкидаємо Iсуса, то пiдпадаємо пiд засудження,
не тому, що Бог засуджує нас, а тому, що вже засудженi через
свої грiхи.
2. Iдiть до свiтла (19–21)
Йти до свiтла означає покаятись та прийти до Iсуса. Люди вiдкидають Iсуса тому, що люблять пiтьму та не хочуть кидати грiх.
Гордi люди не хочуть, щоб їхнi грiхи виявились в Божому свiтлi,
та не хочуть покаятись. Та тi, хто любить iстину, приходять до
свiтла не залежно вiд того, чого це їм коштує.
Молитва: Господи, дякую Тобi за Твою любов та благодать,
якими Ти спас мене вiд грiха. Допоможи менi жити в Твоїм
свiтлi з розкаяним серцем.
Одне слово: Бог любить навiть мене

Iсая 26:1–21
(3): Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнiм спокої, бо
на Тебе надiю вона покладає
1. За Тобою душа моя тужить вночi (1–11)
Надiючись на людину або матерiальнi речi, ми переповнюємося
тривог, бо доводиться прораховувати всi дрiбницi. Але коли ми
покладаємо надiю на Бога, очiкуємо Його, роблячи славу Його Iменi бажанням нашого серця, Вiн дає нам повний спокiй.
Мирськi люди переважно не можуть навчитися праведностi по
благодатi та милостi, їм потрiбно вiдчути на собi жезл Божого
суду (9–10).
2. Померлi твої оживуть (12–21)
Бог встановлює мир. Все, що ми зробили, Бог зробив для нас
(12). Правителi утискають людей, тому лише Господь гiдний слави. Коли Божий народ кличе Його в труднощах, Вiн дисциплiнує, а потiм спасає його (16). Бог хоче, щоб страждання Його
людей принесли землi спасiння (18). Всемогутнiй Бог Творець
є Той, Хто дає життя. Бог воскресить мертвих: грiшникiв для
суду, а праведних для життя. Нiхто iнший не приносить землi
спасiння (12,18).
Молитва: Господи, допоможи сконцентрувати думки i серце на
Тобi. Бережи мене у Твоєму досконалому спокої.
Одне слово: Думки, твердо опертi на Бога

19 Бер (Чт.) 2020

17 Лют (Пн.) 2020
Божа досконала вiрнiсть

Вiн має рости, я ж малiти

Iсая 25:1–12
(1,9): Господи, — Ти мiй Бог! Я буду Тебе величати, хвалитиму Ймення Твоє, бо Ти чудо вчинив, виконав давнi приречення,
певную правду! I скажуть в той день: Це наш Бог, що на Нього
ми мали надiю — i Вiн спас нас! Це Господь, що на Нього ми
мали надiю, — тiшимося ж ми та радiймо спасiнням Його!
1. Бог виконує те, що обiцяє (1–5)
Бог виконав Свою обiцянку в минулому. I ось гiмн хвали Господовi за Його вiрнiсть Своєму слову. Вiн перемiг злi загарбницькi
народи. Вiн став твердинею для тих, хто визнав свою потребу в
Ньому та шукав Його в час сум’яття. Ми можемо довiряти Богу,
Який виконає Свої обiцянки.
2. На горi Господнiй (6–12)
Смерть знищена смертю та воскресiнням Iсуса. Але велична
обiцянка цього пророцтва виконається в Новому Єрусалимi —
небесному мiстi, де Господь витре всi нашi сльози i знищить
смерть. Того дня весь Божий народ буде зiбраний, щоб разом
бенкетувати. I кожен скаже: “Ми довiряли Йому — i Вiн спас
нас”. В той же час Його рука понизить всiх гордих людей.
Молитва: Господи, допоможи менi бути вiрним Тобi до кiнця,
довiряти Тобi та радiти Твоєму спасiнню.
Одне слово: Радiй Його спасiнню

Iвана 3:22–36
(30): Вiн має рости, я ж малiти.
1. Радiсть друга (22–30)
Учнi Iвана засмучувались через те, що люди покинули Iвана та
йшли до Iсуса. З людської точки зору вони були вiрнi своєму
вчителю, але не слухали того, про що вiн вчив, тому що все служiння Iвана вказувало на Iсуса. Iван прийняв Божу суверенну
волю в своєму життi та служiннi (27). Вiн радiв тому, що люди
йшли до Iсуса, тому що лише один Iсус — це справжнiй наречений.
2. Хто вiрує в Сина, той має вiчне життя (31–36)
Iван хотiв, щоб його учнi йшли до Iсуса. Йти до Iсуса чи залишитись з Iваном — це було питання їх особистої переваги; це було
питання життя та смертi. Iван був сущим вiд землi свiдком, а
Iсус прийшов з небес. Батько любить Сина та всю владу вiддав
в Його руки. Iсус iстинний. Вiн шукав шлях, щоб допомогти людям прийняти слово Бога. Доля людини у вiчностi визначається
тим, як вона ставиться до Iсуса. Той, хто не вiрує в Сина не
побачить життя, на тiм перебуватиме гнiв Божий.
Молитва: Господи, Ти мiй iстинний наречений, Даритель життя та радостi. Я приходжу до Тебе. Допоможи менi слухати Твоє
слово та слухатись Тебе сьогоднi.
Одне слово: Iсус має рости, я ж малiти

18 Бер (Ср.) 2020

18 Лют (Вт.) 2020
Дай напитись Менi

Бог зруйнує землю

Iвана 4:1–15
(14): А хто питиме воду, що Я йому дам, прагнути не буде
повiк, бо вода, що Я йому дам, стане в нiм джерелом тiєї води,
що тече в життя вiчне.
1. Дай напитись Менi! (1–9)
Iсус, на вiдмiну вiд юдеїв, не уникав самарян. Опiвднi Вiн прийшов в мiсто Сiхар та присiв вiдпочити бiля криницi. Вiн стомився, був голодний та спраглий. Учнi пiшли купити їжi. Коли
до криницi за водою прийшла одна самотня самарянська жiнка,
що її всi зневажали, Iсус попросив у неї напитись. Вона мала
глечика, а Вiн не мав. У вiдповiдь вона говорила про перепони,
якi були мiж ними. Iсус був Євреєм, а вона — самарянкою; Вiн
був чоловiком, а вона — жiнкою; Вiн був святим Сином Божим,
Небесним Принцом, а вона — грiшницею, вiдчуженою вiд Бога
та людей.
2. Вода, яку дає Iсус (10–15)
Iсус переступив через людськi перепони та запропонував їй Божий дар, воду вiчного життя, якi вона отримає, якщо попросить.
Коли ми просимо воду, яку дає Iсус, Вiн утворює в нашiм серцi
джерело життя. Коли ми приймаємо Iсуса, Вiн перебуває в нас,
i ми бiльше не спрагнемо.
Молитва: Господи, дай менi напитись, щоб менi бiльше не мати
спраги.
Одне слово: Iсус дає воду життя

Iсая 24:1–23
(23): Мiсяць тодi засоромиться та застидається сонце, бо Господь Саваот зацарював на Сiонськiй горi та в Єрусалимi, а перед старiшими слава Його!
1. Суд Бога на кожного (1–3, 17–23)
Коли приходить день суду, нiхто не може виправдатися жодним
привiлеєм — нi священик, нi народ, нi пан, нi раб. “Вiйсько висоти на висотi i земнi царi на землi” (21) будуть зруйнованi.
Всемогутнiй Бог зацарює над усiм створiнням (23).
2. Земля занечистилася пiд своїми мешканцями (4–5)
Божий суд впаде на землю, бо люди занечистили її своїм непослухом слову Бога. Божий народ порушив свiй заповiт з Господом, тому немає пробачення. “Захиталась земля, немов п’яний”
через провину свого бунту (20). Жах i яма чекають на пiдлих
зрадникiв.
3. Залишок зостанеться (6–16)
Бог, зi Своєї ласки, залишить останок Свого народу (13). Вони
прийдуть зi сходу та заходу та радiсно спiватимуть Йому хвалу.
Божий залишок буде проголошувати Його величнiсть (14–16а).
Молитва: Господи, з ласки Твоєї та з Твоєї благодатi збережи
в безпецi мене та мiй народ в день Твого суду.
Одне слово: Бог зацарює над усiма

17 Бер (Вт.) 2020

19 Лют (Ср.) 2020
Господь вiдвiдає гордих

Це Я

Iсая 23:1–18
(18): I стане набуток його та прибуток iз торгiвлi Господевi
присвяченим. Не буде збиратися вiн i не буде ховатися, бо набуток його буде тим, хто сидiтиме перед обличчям Господнiм,
щоб їсти досита та мати розкiшну одежу
1. Понизити гордiсть всiєї слави (1–14)
Пророцтво про Тир показує сувереннi шляхи Бога, Який керує
народами свiту i не забуває про Своїх людей. Тир був великим
морським портом, торговим центром народiв. Вiн розбагатiв завдяки працi iнших. Єгипет, Iспанiя та Кiпр були одними з вiддалених країн, якi посилали торговi кораблi до Тиру. Iсая порiвнює
Тир з блудницею. Вона насолоджувалася багатством iнших, але
не зробила жодного вкладу в їхню розбудову. Вона буде затоплена потопом ассирiйського завоювання. Таким був план Суверенного Бога.
2. Через 70 рокiв (15–18)
Пiсля 70 рокiв iноземного панування Тир буде вiдновлений. Вiн
знову встановить торговi зв’язки та багатiтиме. Але Бог вiддасть
його багатство Своїм людям, тим, хто живе перед Богом.
Молитва: Господи, допоможи менi жити перед Тобою та шукати Твого благословiння. Я вiрю, що Ти суверенний правитель
усiх людей та народiв.
Одне слово: Будь тим, хто живе перед Богом

Iвана 4:16–26
(26): Промовляє до неї Iсус: Це Я, що розмовляю з тобою...
1. Iди, поклич чоловiка свого (16–20)
Наказ Iсуса освiтив її грiшне життя та спрагу любовi. Вона сказала: “Чоловiка не маю...” Iсус прийняв її вiдповiдь без докору,
але вказав на її проблему. Вона шукала вгамувати свою спрагу
в коханнi чоловiкiв, але пiсля п’яти чоловiкiв та одного коханця
так i залишилась незадоволеною. Її проблема була не фiзичною,
а духовною. Вона побачила, що Iсус — це людина Божа, та що
Вiн турбується про неї, тому спитала Його про те, як зустрiти
Бога.
2. Спасiння вiд юдеїв (21–26)
Iсус вчив її про Бога. Бог — це дух; Вiн шукає тих, котрi шукають Його. Далi Вiн нагадав їй про неприємний для неї факт:
Бог пошле Спасителя через євреїв. Вона не любила євреїв, але
очiкувала Месiю. Вона вiдкинула свої людськi думки та прийняла Iсуса. Iсус вiдкрив їй, що Месiя — це Вiн.
Молитва: Господи, пробач мене за те, що я шукав вгамування
своєї спраги не в Iсусi. Дякую Тобi за воду вiчного життя.
Одне слово: Iсус — мiй Христос та Спаситель

20 Лют (Чт.) 2020

16 Бер (Пн.) 2020
Гляньте на ниви

Два управителi–невдахи

Iвана 4:27–38
(35б): А Я вам кажу: Пiдiймiть свої очi, та гляньте на ниви,
як для жнив уже пополовiли вони!
1. Пожива Моя чинити волю Того, Хто послав Мене (27–
34)
Учнi здивувались, що застали Його за розмовою iз самарянкою.
Вони хотiли спитати її, що їй потрiбно, та спитати Iсуса, чому
Вiн з нею розмовляв, але не спитали. Жiнка вгамувала свою
спрагу та вiд радостi навiть забула про глечик з водою. Iсус
також вгамував Свiй голод. Вiн був глибоко задоволений, бачачи роботу Бога в серцi однiєї жiнки. Iсус прийшов, щоб спасти
грiшникiв та дати воду життя спраглим. Такою була воля Бога.
Скоро Вiн довершить Свою справу на хрестi.
2. Гляньте на ниви (35–38)
Жителi мiста, почувши розповiдь самарянки, побачили, що вона
дiйсно змiнилась. Через змiну життя однiєї людини змiнилось
цiле мiсто. Коли люди розходились, Iсус наказав Своїм учням
глянути на ниви. Учнi Iсуса повиннi бути сiвачами та женцями
на полi свiтової мiсiї.
Молитва: Господи, вiдкрий мої очi, щоб бачити людей Твоїми
очима. Допоможи менi також побачити ниви цього свiту.
Одне слово: Гляньте на ниви!

Iсая 22:15–25
(22): I дам ключа дому Давидового на рамено його, — i коли вiн
вiдчинить, не буде кому замикати, коли ж вiн замкне, то не
буде кому вiдчиняти
1. Злий вплив Шевни (15–19)
В часи ассирiйської кризи (Iсая 36) Шевна був господарем, який
доглядав за палацом. Вiн був близький до царя. Вiн використовував своє високе становище, щоб насолоджуватися славою i легким життям. Коли мiсто було пiд загрозою, вiн залишив мiсiю та
займався лише детальним приготуванням могили для себе. Вiн
насаджував вiдчай та страх смертi в серцях людей. Його егоїзм
розлютив Бога.
2. Елiяким — слуга, звеличений Богом (20–25)
Елiяким був поставлений на мiсце Шевни. Бог хотiв, щоб вiн
став iстинним пастирем i батьком для людей Єрусалиму. Йому
було надано величезної влади. Але вiн не зберiг Божi благословiння до кiнця. Вiн занадто перейнявся власною сiм’єю. Бог не
хоче, щоб Його слуги ув’язувалися у справи життя (2Тим. 2:4).
Молитва: Господи, навчи мене шукати Твоєї слави i допоможи
бути вiрним пастирем до кiнця.
Одне слово: Для слави Бога i найвищого блага Його людей

15 Бер (Нд.) 2020

21 Лют (Пт.) 2020

Покайтесь перед Святим Богом

Спаситель свiту

Iсая 22:1–14
(11,12): I зробили ви мiж двома мурами збiр для старого ставка, але ви не дивитесь на Того, Хто це зробив, Хто це вiддавна
створив, ви не бачили. I Господь, Бог Саваот того дня був покликав на плач, i на голосiння, i на обстригання волосся, i на
оперезання веретою
1. Подивiться на Святого Бога (1–11)
У часи кризи Божий народ повинен розкаятися та звернутися до
Бога. Але жителi Єрусалиму не хотiли. Вони поводили себе так,
як миряни. Коли iноземна армiя взяла в облогу Єрусалим, багато так званих лiдерiв зi страху втекли (1–4). Iншi, бiльш мужнi,
працювали, гарячково вiдбудовуючи обороннi укрiплення. Але
це не був шлях до спасiння. Святий Бог, Який створив Iзраїль
та утвердив Єрусалим, Який створив усiх людей, Єдиний, Хто
може захистити мiсто i його жителiв. Бог кличе Своїх людей
звернутися до Нього в часи кризи.
2. Розкайся! (12–14)
Коли Божий народ покараний за грiх, вiн повинен думати про
Бога, впокоритися перед Ним та розкаятися. Але цi люди, навпаки, стали фаталiстичними та вирiшили їсти, пити i розважатися,
а потiм померти. Грiх фаталiстичної гордостi огидний i образливий для Бога.
Молитва: Господи, навчи мене шукати Тебе у часи проблем.
Допоможи розкаятися та звернутися до Тебе.
Одне слово: Поглянь на того, Хто створив тебе

Iвана 4:39–42
(42): А до жiнки казали вони: Не за слово твоє ми вже вiруємо,
самi бо ми чули й пiзнали, що справдi Спаситель Вiн свiту!
1. Багато самарян ввiрувало (39)
Той, хто повiрив в Iсуса, повинен рости в своїй вiрi. Самаряни,
почувши свiдчення жiнки, повiрили в Iсуса. Така вiра називається “вiрою через другi руки”. Мати її — це добрий початок, але
на цьому не можна зупинятись. Далi потрiбно йти та побачити
самому.
2. Ми чули й пiзнали, що справдi Спаситель Вiн свiту!
(40–42)
Мiсцевi жителi прийшли зустрiтись з Iсусом та попросили Його
зостатись у них. Вiн перебув там два днi та навчав їх Слову Божому. Вони щиро приймали Його слова та зараз вiрили не тiльки дякуючи свiдченню жiнки, а тому, що самi чули слово Iсуса.
Вони не були Євреями, але прийняли Iсуса як свого Спасителя
та Спасителя свiту. Кожен особисто повинен вивчати Бiблiю та
зустрiти Iсуса. Коли я знаю Iсуса, я розумiю, що Вiн не тiльки
мiй Спаситель, але й Спаситель свiту.
Молитва: Господи, допоможи менi слухати Твоє слово, поки я
не пiзнаю Тебе особисто та не прийму Твою велику свiтову мiсiю.
Одне слово: Знати Iсуса, Спасителя свiту

22 Лют (Сб.) 2020

14 Бер (Сб.) 2020
Друге чудо Iсуса

Упав Вавилон!

Iвана 4:43–54
(50б): I повiрив той слову, що до нього промовив Iсус, i пiшов.
1. Як знамен тих та чуд не побачите, не ввiруєте! (43–47)
В дiйсностi галiлеяни не знали Iсуса. Вони бачили чуда, що їх
зробив Iсус (2:23–25), але не прийняли Його слова та не вручили
Йому свого життя. Тому, коли до Iсуса за допомогою прийшов
царедворець та просив прийти, щоб уздоровити його вмираючого сина, Iсус вказав йому, що його вiра занадто поверхова та
заснована лише на знаменах та чудах.
2. I повiрив той слову, що до нього промовив Iсус (49–54)
Цей чоловiк не складав рук. Вiн продовжував просити Iсуса пiти
з ним. Iсус не пiшов з ним, але послав його додому та дав йому обiцянку: “Син твiй живе!” Царедворець повiрив слову, що
сказав йому Iсус, та пiшов. Ймовiрно, вiн вiдчував сильну внутрiшню боротьбу, коли в самотностi вертався додому. Коли слуги
зустрiли його та повiдомили, що його син живий, вiн не побiг
одразу в дiм, а подумав про Iсуса та запитав їх про годину, о котрiй йому стало легше. Вiн зрозумiв, що це Iсус уздоровив його
сина, та увiрував сам та весь його дiм.
Молитва: Господи, допоможи менi повiрити Твоєму слову, щоб
Ти працював в менi та через мене.
Одне слово: Вiруй та корися слову Iсуса

Iсая 21:1–17
(9): Аж ось iде похiд мужiв, що по двоє їздцiв. I вiн вiдповiв та
сказав: “Упав, упав Вавилон, а всi статуї богiв його порозбиванi
об землю!”
1. Упав Вавилон (1–10)
Iсая говорить про деякий час в майбутньому, коли Божий народ буде в вавилонському полонi 70 рокiв. Вавилонська iмперiя
впаде вiд рук Мадая i Елама, i полоненi будуть вiдпущенi додому. Вiд цього видiння Iсая похитнувся. Його тiло “болi схопили,
немов породiльнi тi болi”. Йому так важко було проголошувати
iстину Божого слова. Падiння Вавилону було радiсною i трохи
страшною подiєю. Багато хто з Божого народу потрапив у вагання i сумнiви. Падiння Вавилону означало поразку безбожного
iдолопоклонства i свободи для народу Божого. Свобода завжди
дається дорогою цiною.
2. Пророцтво проти кузенiв Iзраїля (11–17)
Рука Божого суду наближалася до Iзраїля. Ассирiя, Вавилон та
Персiя були iнструментами суду. Вiн прийшов на жителiв Кедару, Думи, теманського краю, нащадкiв Iзмаїла, та Дедани, сина
Кетури (Бут.25).
Молитва: Господи, допоможи менi вивчати Бiблiю в iстинi, навiть якщо iстина болюча.
Одне слово: Болiсне слово Бога

13 Бер (Пт.) 2020

23 Лют (Нд.) 2020
Жива притча

Уставай, вiзьми ложе своє та й ходи!

Iсая 20:1–6
(5): I будуть збентеженi та засоромленi за Етiопiю, куди звернений зiр їхнiй, та за Єгипет, їхню пишноту.
1. Ассирiйське вторгнення (1)
Коли ассирiйська армiя атакувала Ашдод, сильне филистимське
мiсто, юдеї радiли, що таке трапилося не з ними. Вони не дуже
боялися, бо вiрили, що сильна єгипетська армiя, яка стояла на
пiвдень вiд них, була достатньо могутньою, щоб перемогти ассирiйцiв. Вони вiрили полiтичним альянсам бiльше, нiж Боговi.
2. Знак проти Єгипту (2–6)
Iнодi Бог просить Своїх слуг робити дуже дивнi речi, щоб навчити цей свiт. Вiн сказав Iсаї зняти свiй одяг та три роки ходити голим i босим, щоб показати юдеям, що люди, на яких вони
покладалися, будуть захопленi в полон i безпораднi. Люди Божi
повиннi вiрити в Бога, а не покладатися на iнших. Тi, хто покладаються на таких слабких iстот, як людина, впадуть вiд страху в
день нещастя. Не просто бути Божим слугою, не просто навчати
Його слову!
Молитва: Господи, навчи моє серце повнiстю довiряти Тобi.
Пробач менi за те, що покладаюся на людей.
Одне слово: Довiряти Богу та навчати Його слова

Iвана 5:1–9а
(8): Говорить до нього Iсус: Уставай, вiзьми ложе своє та й
ходи!
1. Хочеш бути здоровим? (1–7)
В купальнi Вiфесда царювала особлива атмосфера. Люди, що
там лежали, мали лише поверховi стосунки мiж собою. Коли
порушувалась вода, кожен стояв сам за себе. Iсус прийшов в це
суспiльство, де царювали суперництво та егоїзм, та заговорив до
чоловiка, який хворiв вже 38 рокiв. Вiн поставив йому дивне запитання: “Хочеш бути здоровим?” Iсус мав намiр змiнити його
життя. У вiдповiдь хворий звинуватив iнших в своєму поганому станi. Iсус хотiв насадити йому надiю та бажання змiнитися,
але Вiн не може допомогти людинi, яка не готова змiнити своє
життя.
2. Уставай, вiзьми ложе своє та й ходи! (8,9а)
Iсус не спiвчував йому. Вiн викрив його жалiсть до себе та залежнiсть вiд iнших. Цей чоловiк прийняв слова Iсуса та зцiлився.
Вiн взяв свiй тягар та ввiйшов в нове життя.
Молитва: Господи, пробач, що чекав допомоги вiд таких самих
слабких людей, як i я. Допоможи менi почути Твоє життєдайне
слово та покладатись лише на Тебе.
Одне слово: Уставай, вiзьми ложе своє та й ходи!

24 Лют (Пн.) 2020

12 Бер (Чт.) 2020

Не грiши ж уже бiльше

Господь, Який вразить i вилiкує

Iвана 5:9б–15
(14): Пiсля того Iсус стрiв у храмi його, та й промовив до нього: Ось видужав ти. Не грiши ж уже бiльше, щоб не сталось
тобi чого гiршого!
1. Нападки зi сторони євреїв (9б–13)
Коли релiгiйнi лiдери побачили, як паралiтик понiс своє ложе,
вони не визнали, що вiн отримав нове життя. Вони тiльки критикували його за те, що вiн понiс своє ложе в суботу. Через свою
гордiсть та законництво вони стали духовно слiпими та не могли
розгледiти в цьому Божої роботи. Цей чоловiк злякався. Вiн був
настiльки зосередженим на собi, що навiть не знав, хто зцiлив
його.
2. Не грiши ж уже бiльше (14,15)
Iсус знайшов його в храмi та попередив: “Ось видужав ти. Не
грiши ж уже бiльше, щоб не сталось тобi чого гiршого!” По
благодатi Iсуса його хворе тiло зцiлилось, та його дух залежностi та критики залишився. Вiн не вмiв дякувати. Коли Юдейськi лiдери докоряли йому, вiн зразу став виправдовувати себе та
переклав провину на Iсуса. Iсус призвав його покаятись та побудувати нове життя на отриманiй благодатi Бога.
Молитва: Господи, дякую Тобi за Твою чудесну роботу в моїм
життi. Допоможи менi завжди дякувати та твердо стояти в Твоїй
благодатi.
Одне слово: Дякуй та не грiши

Iсая 19:1–25
(22): I вразить єгиптян Господь, буде бити їх та лiкувати,
i до Господа звернуться, i Вiн дасться їм ублагати Себе, i їх
вилiкує.
1. Господь приходить в Єгипет (1–16)
Єгипет був ворогом Iзраїля. Але Бог хоче, щоб усi народи славили Його. Тому Божi слуги повиннi їхати мiсiонерами навiть до
своїх ворогiв. Бог приходить в Єгипет, щоб судити його. Вiн пiдбурює брата на брата, i єгиптяни гублять серце вiд страху. Коли
вони радяться з бовванами та викликачами духiв, Бог використовує iншу могутню державу як берло суду. Природнi катаклiзми приводять до економiчної кризи. Люди стають слабкими та
боязкими, якщо немає пастирiв, хто б мiг вести їх.
2. Жертiвник Господу в Єгиптi (17–25)
Божий суд приносить викуплення. Вiн карає Єгипет, щоб люди
розкаялися та покликали до Нього. Вiн готовий почути їх та зцiлити їхню землю. Бог дивиться уперед, на день, коли всi вороги:
Єгипет, Ассирiя та Iзраїль — всi разом прославлять Бога i стануть благословiнням на землi. Бог дуже хоче всiх людей назвати
Своїм народом. Це Його видiння.
Молитва: Господи, дякую за те, що Ти хочеш врятувати всiх
людей i за те, що б’єш, аби зцiлити.
Одне слово: Бог б’є i Бог зцiлює

11 Бер (Ср.) 2020

25 Лют (Вт.) 2020

Весь свiт принесе подарунки Сiону

Отець Мiй працює аж досi

Iсая 18:1–7
(7): Того часу принесений буде дарунок для Господа Саваота вiд
народу високого та блискучезбройного, i вiд народу страшного
вiддавна i аж досi, вiд люду пресильного, що топче усе, що рiчки
його землю поперетинали, до мiсця Ймення Господа Саваота на
Сiонськiй горi.
1. Повiдомлення для всiх народiв свiту (1–6)
Куш — давня назва Ефiопiї. Високий i блискучезбройний народ
— це могутнi i агресивнi нацiї будь–якого часу. Цей сильний народ вселяє страх i неспокiй у серця менших, слабших країн. Але
Боговi байдуже. Вiн у тишi сидить на Своєму тронi, споглядаючи на гарячковий неспокiй людей. Вiн чекає визначеного часу,
коли Вiн пожне урожай руйнування.
2. Дари вiд могутнiх нацiй (7)
Народ, що боявся усiх, стане слугою та пiдданим Суверенного
Бога. Хай так станеться в Українi. Всi народи визнають Бога як
Суверенного Господа. Мiсце, де Вiн перебуває, колись знаходилося на горi Сiонi, а зараз — серед Його народу. Одного дня буде
вiдновлено духовний порядок. Це бачення Бога i це наша надiя.
Молитва: Господи, я вiрю, що обов’язково прийде день, коли
всi народи визнають Твоє верховенство i прийдуть до Тебе з
дарами.
Одне слово: Всi люди! Послухайте та покайтесь!

Iвана 5:16–23
(17): А Iсус вiдповiв їм: Отець Мiй працює аж досi, працюю i
Я.
1. Вiн назвав Бога Своїм Батьком (16–18)
Iсус робив дiло Бога. Вiн дав нове життя чоловiку, котрий слабував 38 рокiв. Тодi євреї почали критикувати його за те, що
Вiн працював в суботу. Iсус вiдповiв їм, що Вiн працює, тому
що працює Його Отець. Тодi євреї вирiшили вбити Його за те,
що Вiн зробив Себе рiвним Богу. Iсус, Син Божий, жив серед
людей. Вiн бачив, що робив Його Отець, та робив те ж саме. Вiн
не робив нiчого пустого. Вiн показав нам, як догодити Боговi.
Те, що подобається Богу, iнодi не подобається людям.
2. Бог оживляє (19–23)
Бог має владу оживляти, тому що Вiн — Творець. Вiн послав
Iсуса, щоб через Нього дати життя людям. Хто вбиває життя,
пiдриває вiру, той не вiд Бога. Бог, Який воскресив Iсуса з мертвих, також зараз несе життя мертвим в грiхах людям. Бог— це
Суддя, але ввесь суд вiддав Синовi. Хто судить Iсуса, той судить
себе; вiн не шанує Отця та Сина.
Молитва: Господи, дякую Тобi за те, що працюєш в моєму серцi, щоб оживляти мене. Допоможи менi бути вчителем Бiблiї та
розповiсти про те, що Ти робиш, iншим.
Одне слово: Отець та Син оживляють

26 Лют (Ср.) 2020
Перейшов вiн вiд смерти в життя
Iвана 5:24–29
(24): Поправдi, поправдi кажу вам: Хто слухає слова Мого, i
вiрує в Того, Хто послав Мене, життя вiчне той має, i на суд
не приходить, але перейшов вiн вiд смерти в життя.
1. Боже слово для мертвих у грiхах (24–26)
Люди, якi живуть без Бога, мертвi, тому що вiдрiзанi вiд джерела життя. Вони як зрiзанi квiти, бо виглядають живими, тодi,
як насправдi, є мертвими. Грiх вiддiляє нас вiд Бога. Ранiше й
ми були мертвими в грiхах (Еф. 2:1), та коли почули голос Iсуса
i повiрили, то перейшли вiд смертi в життя.
2. Настане година суду (27–29)
Слова Iсуса несуть життя. Коли мертвi чують голос Сина Божого, вони оживають. Iсус — джерело життя. Але Вiн також i
Суддя, тому вдруге Вiн прийде як Суддя. Тодi всi, хто в гробах,
почують Його голос, оживуть, та стануть перед Його троном
для суду. Цей суд буде кiнцевим. Те, як ми вiдповiдаємо на Його
слова зараз, визначає те, як з нами обiйдуться пiд час суду. Iсус
запевняє нас: якщо ми вiримо в Бога, Який послав Iсуса, то не
будемо засудженi.
Молитва: Господи, Твоє слово несе життя. Допоможи менi щоденно слухати Твiй голос через Бiблiю та коритись Тобi.
Одне слово: Слухати слово, вiрити та мати життя

10 Бер (Вт.) 2020
Тодi зверне людина зiр до свого Творця
Iсая 17:1–14
(7): Того дня зверне людина зiр до свого Творця, а очi її на Святого Iзраїлевого дивитися будуть.
1. Залишки з плодiв, що зосталися (1–8)
Дамаск був столицею Араму. Арам та Пiвнiчний Iзраїль об’єдналися,
щоб йти вiйною на Юду. Ахаз, юдейський цар, злякався їх. Але
це був безпiдставний страх. Адже вороги Юдеї потонуть у потопi ассирiйського нашестя. Це була рука Бога проти народу, що
вклоняється iдолам. Залишок, що зостався, зверне очi до свого
Творця. Божий суд визволяє. Його мета — привести людей та
народи до визнання Бога Творцем i Господом. Це вiдновлює духовний порядок. Одного дня Бог утвердить Своє царство любовi
й миру.
2. Ви забули свого Спасителя (9–14)
Коли будь–яка нацiя забуває Бога, всi її найкращi проекти та
плани стають непотрiбними i пустими (10–11). Арам (Сирiя) та
Пiвнiчний Iзраїль знехтували Бога та винищували Божий народ.
Божий суд зненацька прийде на них раптовим жахом.
Молитва: Господи, я звертаю зiр до Тебе, мого Творця, i я
пам’ятаю Тебе, мого Спасителя. Приведи наш народ до покаяння, перш нiж на нас впаде рука Твого суду.
Одне слово: Зверни свiй зiр до Святого Бога

9 Бер (Пн.) 2020

27 Лют (Чт.) 2020

Трон, утверджений в любовi

Свiдки Iсуса

Iсая 15:1–16:14
(16:5): I буде утверджений милiстю трон, i сяде у ньому у
правдi Давида суддя, що дбатиме за правосуддя i буде в справедливостi вправний.
1. Сполохане птаство, з кубла повигонене (15:1–16:2)
Цi двi глави є пророцтвом про скоре падiння Моава. Чорнi хмари свiтового панування Ассирiї скоро стануть вихором урагану,
що пройде по землi. Моавитяни, що виживуть, будуть як вигнанi
з гнiзда пташенята, розпорошенi по землi (16:2). Моавитяни, колись знанi своєю неприборканою гордiстю та чванством, стали
об’єктом жалостi.
2. Вiрний муж з дому Давида (16:3–14)
Попри те, що моавитяни здавна були ворогами Iзраїля, Божий
народ мав прийняти їх вигнанцiв i бути їм захистом. Це тому, що
грабунок й насильство скiнчиться. Це — пророцтво про прихiд
Христа та встановлення Його царства. Трон Христа буде стверджений милiстю, вiн дбатиме про правосуддя й про справедливiсть. Тiльки Iсус, Який пролив Свою Кров на хрестi, може
виконати цю обiцянку. Вiн милосердний, тому ми маємо бути
милосердними навiть в часи терору. Вiн — наша надiя, так само
як єдина надiя для моавитян, та всього людства.
Молитва: Господи, хай Твоя любов та надiя на Твоє царство
правлять у моєму серцi. Прискор день, коли Iсус прийде утвердити правосуддя та праведнiсть на землi.
Одне слово: Трон, утверджений милiстю

Iвана 5:30–47
(44): Як ви можете вiрувати, коли славу один вiд одного приймаєте, а слави тiєї, що вiд Бога Єдиного, не прагнете ви?
1. Переконливi свiдчення (30–39)
Iсус не шукав Своєї волi, але волi Отця, що послав Його. Вiра
в Iсуса — не слiпа. Вона базується не на легкоплинних почуттях, але на свiдченнях надiйних людей. Iван свiдчив про Iсуса,
щоб люди могли повiрити в Нього (1:7). Але найавторитетнiший
свiдок — це Сам Бог. Хоча ми не можемо чути та бачити Його,
Вiн свiдчить про Iсуса: по–перше, Вiн свiдчить через великi дiла, якi дав здiйснити Iсусу, та, по–друге, Вiн свiдчить про Iсуса
через Святе Письмо (39,46). Бiблiя вказує нам на Iсуса. Коли
ми зберiгаємо Боже слово в своєму серцi, воно приводить нас до
Iсуса. Коли приходимо до Iсуса, Вiн дає нам життя.
2. Чому тодi люди не вiрують? (40–47)
Є декiлька причин, якi стоять в основi невiрства: 1) вони не
приймають Божого Слова в свої серця; 2) вони не приходять до
Iсуса, щоб мати життя; 3) вони не люблять Бога та iстину; 4)
вони шукають, як догодити людям, а не Богу.
Молитва: Господи, навчи мене приходити до Тебе через кожне
вивчення Бiблiї. Допоможи менi шукати iстину та слiдувати за
нею. Допоможи менi прагнути догодити не людям, а Тобi.
Одне слово: Догоджайте не людям, а Богу.

28 Лют (Пт.) 2020

8 Бер (Нд.) 2020

П’ять хлiбiв ячних та двi риби

Господь має план

Iвана 6:1–13
(9): Є тут хлопчина один, що має п’ять ячних хлiбiв та двi
риби, але що то на безлiч таку!
1. Де ми купимо хлiба, щоб вони поживились? (1–7)
Iсус хотiв нагодувати людей, та також тренувати Своїх учнiв у
вiрi. Тому Вiн поставив запитання Пилипу. Пилип швидко порахував та вирiшив, що це неможливо. Вiн не включив в свої
розрахунки силу та пастирське серце Iсуса. Вiн думав лише про
те, чого не мав.
2. Є тут хлопчина один... (8–15)
Тим часом Андрiй глянув накруги, щоб знайти те, що в них є.
Вiн знайшов хлопчика, який принiс iз собою невеличкий обiд та
привiв його до Iсуса. Вiн знав, що п’яти хлiбiв та двох рибок аж
нiяк не достатньо, але вiн принiс те, що мав. Вiн знав серце Iсуса
та вiрив у Його силу.
3. Скажiть людям сiдати! (10–13)
Цей наказ Iсуса вимагав вiд учнiв послуху та закликав до невтомної працi, тому що людей було майже п’ять тисяч. Далi Iсус
взяв принесенi Андрiєм хлiби та риби та, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидiв.
Молитва: Господи, даруй менi вiру Андрiя, щоб я мiг бачити
Твоє пастирське серце та принiс Тобi те, що в мене є.
Одне слово: Принеси свої хлiби та рибу

Iсая 14:24–32
(24): Присягав був Господь Саваот та казав: Поправдi, як мислив собi Я, так станеться, й як Я був врадив те сповниться.
1. План для всього свiту (24–27)
Наймогутнiшим ворогом Божого народу за часiв Iсаї була Ассирiя. Вона панувала й завойовувала все навколо себе. Але Бог мав
Свiй власний план для свiту. Вiн хотiв зняти ярмо пригноблення
з Свого народу i одного дня зняти тягар грiха з людства.
2. Сiона Господь заложив (28–32)
Вiд царя Давида филистимляни були приборканi i не становили значної загрози для Iзраїля. Але, через злочини Ахаза, Бог
принизив Юду i филистимляни знов пiдняли свою голову. Але
Бог каже, що зi злого кореня буде злий плiд, тому грiшники не
мають плескати пустих надiй: злi люди не пануватимуть. Попри грiх Юди, Господь не покине свiй народ. Добра новина для
Юди та для всього свiту: “Сiона Господь заложив, i сховаються в ньому убогi з народу Його”. Господь — скеля притулку для
тих, хто уповає на Нього. Пiд час зльотiв та падiнь злетiв людської iсторiї, Господь пiдiйме Свiй народ, людей, що пiдкоряються
Йому та свiдчать про Його викупну роботу.
Молитва: Господи, я вiрю, що Ти — суверенний Господь всього неба та землi i правитель мого життя. Використай мене як
частину Свого викупного плану.
Одне слово: Бог має план для свiту

7 Бер (Сб.) 2020

29 Лют (Сб.) 2020

Правдивий Той, Хто послав Мене

Це Я, не лякайтесь!

Iвана 7:25–36
(28): I скликнув у храмi Iсус, навчаючи й кажучи: I Мене знаєте ви, i знаєте, звiдки Я. А Я не прийшов Сам вiд Себе; правдивий же Той, Хто послав Мене, що Його ви не знаєте.
1. Я знаю Його (25–29)
Iсус був людиною мiсiї. Батько послав Його у свiт зi мiсiєю
спасiння — навернути гинучих до Бога. Його прихiд став кульмiнацiєю iсторiї вiдкуплення. Вiн був обiцяним Спасителем. Але
багато хто дивився на Нього як на звичайну людину i не визнавав Його. Тодi Iсус сказав їм прямо: “Я не прийшов Сам вiд Себе;
правдивий же Той, Хто послав Мене... Я знаю Його, Я бо вiд
Нього, i послав Мене Вiн!”. Багато народу, тих, що полюбили
правду, повiрили в Нього.
2. Туди, де Я є, ви прибути не можете (30–36)
Через те, що багато народу повiрили в Iсуса, фарисеї шукали схопити Його. Але їм це не вдалося, бо ще не настала година смертi
Агнця Божого. Вони ж подумали, що Iсус запланував подорож.
Але Iсус прямо говорив Їм, що тi, хто не вiрять у посланого вiд
Бога, не увiйдуть до Божого царства.
Молитва: Господи, дякую Тобi, що прийшов звiльнити нас вiд
влади грiха i смертi. Я вiрю i знаю, що Ти — єдиний шлях до
Бога.
Одне слово: Iсус прийшов, щоб дати життя

Iвана 6:14–21
(20): Вiн же каже до них: Це Я, не лякайтесь!
1. Iсус пiшов (14–19)
Люди їли хлiб та увiрували. Зараз вони хотiли, щоб Iсус чинив
так як їм хотiлось. Iсус пiшов на гору для молитви. Учнi Iсуса
могли розчаруватись, коли Вiн вiдмовився стати царем свiту.
Вони разом з натовпом чекали на Його повернення, та коли Вiн
не повернувся до вечора, то вирiшили бiльше не чекати, тому
вiдправились на човнi на iншу сторону моря. Вони знаходились
на серединi озера, коли почався сильний вiтер та буря. Iсус йшов
до них по водi, щоб допомогти в бiдi. Але вони не взнали Його
та злякались. Учнi залишили берег без вiри та ясного напряму, з
почуттям покинутих невдах. Через страх та людськi думки вони
не взнали Iсуса.
2. Це Я, не лякайтесь! (20,21)
Хоча Iсус i не вчинив так, як хотiли учнi, Його сила та пастирське серце залишились такими ж. Коли є Iсус, то нема причин для
страху та розчарувань. Iсус ввiйшов в човен i всi проблеми зникли. Човен зараз пристав до землi, до якої пливли.
Молитва: Господи, прийди та перебувай в човнi мого життя;
пробач мiй страх через невiрство.
Одне слово: Це Я, не лякайтесь

1 Бер (Нд.) 2020

6 Бер (Пт.) 2020

Пильнуйте не про поживу, що гине

Як взнати правду

Iвана 6:22–29
(27): Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що
зостається на вiчне життя, яку дасть нам Син Людський, бо
вiдзначив Його Бог Отець.
1. Пожива, що зостається на вiчне життя (22–27)
Одного разу люди досхочу наїлись з Iсусом, але зголоднiли та
захотiли, щоб Iсус дав їм хлiба ще. Iсус зробив милосердний вчинок та продемонстрував Свою месiанську владу, проте, натовп
думав лише про хлiб. Матерiальнi речi нiколи не можуть задовольнити глибинних потреб людського серця та вирiшити проблему грiха та смертi, але хлiб, котрий дає Iсус, веде до життя
вiчного.
2.Дiло Боже — вiрувати (28,29)
Люди питали Iсуса, що вони мають робити, щоб творити дiла
Божi? Єдине, що ми можемо робити для Бога — це вiрувати в
Iсуса Христа, Якого Вiн послав. Щоб не трапилось в нашому
життi, ми повиннi вiрувати, що Iсус нас любить. Вiруючи в Нього, ми маємо вiчне життя. Це i є та пожива, яка по–справжньому
задовольняє нас та перебуває повiк.
Молитва: Господи, дякую Тобi за те, що вчиш мене як творити
Твоє дiло. Допоможи менi вiрувати в Тебе не дивлячись нi на
що. Допоможи менi дивитись на свiт та на iнших людей очима
вiри.
Одне слово: Роби роботу Бога за допомогою вiри

Iвана 7:14–24
(17, 24): Коли хоче хто волю чинити Його, той довiдається
про науку, чи вiд Бога вона, чи вiд Себе Самого кажу Я... Не
судiть за обличчям, але суд справедливий чинiть!
1. Вирiшiть чинити волю Бога (14–18)
Юдеї в Єрусалимi не могли дiйти згоди, чи Iсус добрий чи зводить народ. Iсус сказав їм, як дiзнатися правду. По–перше, треба
вирiшити чинити волю Бога. Це рiшення має бути безумовним
i виражати посвячення свого життя iстинi. По–друге, ми маємо
показувати славу Бога, а не власну славу. Бог створив людину
для Своєї слави.
2. Суд справедливий чинiть (19–24)
Юдеї судили Iсуса за обличчям. Вiн був молодим чоловiком iз села; Вiн правильно вчив, але Сам нiде не вчився; Його ставлення
до суботи було нетрадицiйним. Хто судить Iсуса за обличчям,
не може у Нього повiрити, але, якщо ми судимо справедливо,
то не можемо не повiрити. Iсус показав їм, що юдеї, якi Його
критикували, лише створювали вигляд, нiби виконують закон,
а насправдi порушували його. Не могло бути сумнiву, що уздоровлення паралiтика в суботу догодило Богу.
Молитва: Господи, допоможи менi судити не поверхнево, а справедливо. Дай менi смiливiсть, щоб жити за iстиною.
Одне слово: Суд справедливий чинiть

5 Бер (Чт.) 2020

2 Бер (Пн.) 2020
Час Iсуса i час Його братiв

Iсус — хлiб життя

Iвана 7:1–13
(6): А Iсус промовляє до них: Не настав ще Мiй час, але завжди
готовий час ваш.
1. Невiр’я братiв Iсуса (1–5)
Юдеї намагалися вбити Iсуса, бо Вiн вилiкував недужого в суботу i проголосив, що Вiн рiвний Богу (роздiл 5). Iсус пiшов до
Галiлеї, бо Йому ще не настав час помирати. Вiн показав свою
пастирську любов i всемогутню силу, нагодувавши 5000 людей.
Але брати Iсуса хотiли отримати з того зиск. Слова “Бо не вiрували в Нього навiть брати Його!” означають, що вони ще не
були духовними людьми.
2. Вас ненавидiти свiт не може, а Мене вiн ненавидить
(6–13)
Iсус жив i помер за Божим розкладом. Вiн не потурав цьому
свiту, а навпаки, викривав його грiхи, тому свiт Його ненавидiв.
Також Iсус не потурав дружбi Його братiв зi свiтом i не пiшов
з ними. Люди ще не знали хто Вiн, але вони ще мали дiзнатися
про це.
Молитва: Господи, допоможи менi жити за Твоїм часом та дивитися на людей i подiї з Твоєї точки зору.
Одне слово: Живiть за Божим часом

Iвана 6:30–40
(35): Iсус же сказав їм: Я хлiб життя. Хто до Мене приходить, не голодуватиме вiн, а хто вiрує в Мене, нiколи не прагнутиме.
1. Хлiб, що дає життя свiтовi (30–35)
Натовп використовував Бiблiю, щоб чинити тиск на Iсуса. Вони
стверджували, що, оскiльки Мойсей дав людям хлiба, то й Iсус
повинен чинити так. Але Iсус вчив їх справжньому значенню
Святого Письма: Сам Бог дає людям правдивий хлiб iз неба.
Зараз Вiн давав людям хлiб життя — Iсуса. Iсус був посланий
Богом, щоб дати життя свiтовi. Насправдi людина спрагне не
фiзично, а духовно, i лише один Бог може вгамувати цей голод.
2. Волю Отця (36–40)
Iсус мiг швидко стати популярним, якщо би натовп отримав вiд
Нього те, чого хотiв. Та Вiн прийшов виконати не Свою власну
i не волю людей, а волю Отця. В чому була воля Отця? Воля
Божа в тому, щоб дати кожному, хто вiрить в Iсуса, вiчне життя.
Молитва: Господи, дякую Тобi, що не проганяєш нiкого, хто
приходить до Тебе. Дякую Тобi за те, що даєш правдиве життя
та вгамовуєш мiй голод та спрагу. Я вiрю в Твої обiтницi та
приходжу до Тебе.
Одне слово: Iсус — хлiб життя

3 Бер (Вт.) 2020

4 Бер (Ср.) 2020

Споживайте Моє Тiло й пийте Мою Кров

Ти маєш слова життя вiчного

Iвана 6:41–59
(57): Як Живий Отець послав Мене, i живу Я Отцем, так i
той, хто Мене споживає, i вiн житиме Мною.
1. Навченi Богом (41–51)
А нi манна в пустелi, а нi триразове харчування не врятують
людину вiд смертi. Але хто слухає Отця, вчиться у Нього та
приходить до Iсуса, буде жити та не помре. Бог вчить нас через
Своє Слово та притягує нас до Себе Своїм Духом. Якщо хтось
наповнює своє серце свiтськими бажаннями та продовжує думати та жити по–старому, то вiн не може бути навчений Богом.
Бог нiколи нiкого не примушує.
2. Споживайте тiло Iсуса та пийте Його кров (52–59)
Iсус вiддав Своє тiло та пролив Свою кров на хрестi за грiхи
свiту. Коли я каюся в своїх грiхах та приймаю пробачення через
Його кров, я п’ю її; коли я приймаю Його любов та вiддаю Йому
своє серце, коли з’єднуюсь з Ним в Його смертi та воскресiннi,
я їм Його тiло. Недостатньо поїсти тiльки один раз. Тому, щоб
перебувати в Ньому, я повинен їсти Його щоденно.
Молитва: Господи, я приходжу до Тебе таким, який я є. Очисти
мене Твоєю кров’ю та з’єднай мене з Собою назавжди.
Одне слово: Їжте Iсуса щоденно

Iвана 6:60–71
(68,69): Вiдповiв Йому Симон Петро: До кого ми пiдемо, Господи? Ти маєш слова життя вiчного. Ми ж увiрували та пiзнали, що Ти Христос, Син Бога Живого!
1. Жорстока це мова! (60–66)
Бiльшiсть людей, що Iсус нагодував хлiбом в пустелi, залишили
Його. Вiн пропонував їм слова вiчного життя, але вони хотiли
лише хлiба. Iсус знав спочатку, хто Його зрадить, але Йому все
одно було боляче бачити, як вони вiдмовляються вiд Божої любовi та йдуть геть.
2. Чи не хочете й ви вiдiйти? (67–69)
Петро вiдповiв на це у вiршах 68,69. Вiн бачив, що альтернативою слiдування за Iсусом було безглузде та пусте життя, що
закiнчувалося смертю. Вiн узяв слова Iсуса до свого серця i затямив, що це слова вiчного життя.
3. Та один iз вас диявол (70,71)
Здавалося, що Юда Iскарiот був учнем Iсуса, але вiн насправдi
цiкавився лише матерiальними речами, як i той натовп, що залишив Iсуса. Можливо, на той час вiн вже зробив перший крок
до зради. Але Iсус любив його як i ранiше та намагався йому
допомогти.
Молитва: Господи, Господи? Ти маєш слова життя вiчного; до
кого я пiду? Допоможи менi все життя бути Твоїм учнем.
Одне слово: Немає гiдної альтернативи Iсусу

