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Підготовка до посту
Навіщо постити?
Піст—це духовний інструмент, який Бог використовує, щоб поширювати своє
царство, змінювати долі націй, давати поштовх відродженню та приносити
перемоги в життя людей. Церкви та служіння Every Nation починають кожен
новий рік з п'яти днів молитви та посту, щоб cмиритися перед Богом,
посвятити себе йому у майбутньому році, і разом налаштуватися на
досягнення.

Ісус постив.
Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол Його спокушав. І
постив Він сорок день і сорок ночей, а вкінці зголоднів. Від Матвія 4 : 1 - 2
А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього рознеслась по всій тій
країні. Від Луки 4 : 14
Ісус знав, що йому потрібно мати духовні сили, щоб виконати своє
призначення. Піст духовно зміцнює і готує нас до служіння Богу.

Піст- це дія смирення та посвячення.
І проголосив я там піст, над річкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем
нашого Бога, щоб просити від Нього щасливої дороги для нас і для дітей
наших та для всього нашого маєтку. Ездра 8 : 2 1
Коли ми смиряємось постом і молитвою, Бог дає нам благодать та відкриває
своє серце.

Піст допомагає нам стати чутливими до Святого Духа.
Як служили ж вони Господеві та постили, прорік Святий Дух: Відділіть Варнаву
та Савла для Мене на справу, до якої покликав Я їх! Дії Апостолів 1 3 : 2
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Коли ми відкидаємо природні потреби і не відволікаємось на буденність, ми
стаємо більш чутливими до Божого голосу. Тоді в нас краще виходить
зосереджуватися на Бозі та коритися Його волі.

Піст приносить відродження.
І руїни відвічні сини твої позабудовують, поставиш основи довічні, і будуть
тебе називати: Замуровник пролому, направник шляхів для поселення! Ісаї
58:12
Протягом усієї історії, у відповідь на молитви та піст, Бог зберігав нації від
знищення та приносив відродження. Піст допомагає нам мати перевагу в
молитві та заступництві. ?

Піст корисний для здоров'я.
Піст очищує систему травлення від токсинів. Лікарі назначають піст як
лікування від деяких алергій та захворювань. Дисципліна посту допомагає
подолати наші нездорові звички.

Планування вашого посту
І сказав Ісус до народу: Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чуда поміж
вами. Ісус Навин 3:5
Моліться—приділяйте час читанню Біблії перед тим як постити. Попросіть
Святого Духа, щоб Він направляв ваші молитви. На сторінках 7-9, запишіть
ваші цілі та конкретні молитовні потреби вашої сім'ї, друзів, церкви та країни.
Налаштовуйтеся—моліться про піст, який ви зібралися брати і заздалегідь
налаштовуйтеся на нього. Запишіть свій план на ст. 5. Попросіть у Бога
допомоги, щоб слідувати вашим рішенням.
Дійте—почніть зменшувати ваші порції за кілька днів до посту. Уникайте їжі з
великим вмістом цукру та жиру. Заздалегідь обмежте фізичні та соціальні
заходи, що відбуватимуться протягом тижня посту. Попросіть когось
підтримувати вас молитвами протягом вашого посту і попросіть їх підписати
ст. 7.
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ПРИМІТКА: Проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо ви вагітні,
годуєте немовля або приймаєте ліки. Якщо ваш стан не дозволяє вам
взяти повний піст, виберіть для себе інший доречний варіант.

Протягом посту
А Він [Ісус] відповів і промовив: Написано: Не хлібом самим буде жити
людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Від Матвія 4:4
Зосередьтеся—виділіть час, щоб продумати свій час з Богом. Будьте відкриті
до Божого Слова та до ведення Святого Духа.
Моліться—відвідуйте хоча б одну молитовну зустріч у вашій церкві. Протягом
тижня моліться за вашу сім'ю, церкву, пасторів, країну, та служіння.
Наповнюйтеся—замість прийому їжі моліться та читайте Біблію. Пийте багато
води та відпочивайте наскільки це можливо. Будьте готові до тимчасових
приступів фізичної слабкості та емоційної нестабільності, такої як нетерпіння
і дратівливість.

Завершення посту
І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі
Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми
просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього.
1 Івана 5:14–15
Їжте—поступово почніть споживати тверду їжу. Вашому організму потрібен
буде деякий час, щоб звикнути до нормального режиму. Почніть з фруктів,
соків і салату, а згодом додайте ще овочі. Споживайте невеликі порції
протягом дня.
Моліться—не припиняйте молитися! Довіряйте Божій вірності та скеруванню.
Нехай ваша оновлена любов до Бога буде з вами протягом всього року. Майте
віру, що Бог дасть відповіді на ваші молитви.
Перебувай: Сила та краса Божого Слова

4

Мій план
День 1
☐Тільки вода

☐ Тільки рідини

☐ Лише один прийом їжі

☐ Інше:_________

☐Молитовна(і) зустріч(і), яку(і) я відвідаю:

День 2
☐Тільки вода

☐ Тільки рідини

☐ Лише один прийом їжі

☐ Інше:_______

☐Молитовна(і) зустріч(і), яку(і) я відвідаю:

День 3
☐Тільки вода

☐ Тільки рідини

☐ Лише один прийом їжі

☐ Інше:______

☐Молитовна(і) зустріч(і), яку(і) я відвідаю:

День 4
☐Тільки вода

☐ Тільки рідини

☐ Лише один прийом їжі

☐ Інше:______

☐Молитовна(і) зустріч(і), яку(і) я відвідаю:

День 5
☐Тільки вода

☐ Тільки рідини

☐ Лише один прийом їжі

☐ Інше:______

☐Молитовна(і) зустріч(і), яку(і) я відвідаю:

Ще поправді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ,
то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі! Від
Матвія 18:19
Мій молитовний партнер: ___________________________________

Перебувай: Сила та краса Божого Слова

5

Я вдячний Богу за . . .
Відповіді на молитви
Перелічить основні події, відповіді на молитви та уроки, отримані в 2021 році.
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В 2022, я буду шукати Бога та
довіряти Йому в...
Цілі в сфері особистої віри
Духовне відродження • Фізичне зцілення • Процвітання і достаток • Щира
щедрість . . .

Моя сім’я
Відновлення відносин • Спасіння рідних . . .

Моя освіта/кар’єра
Досконалість • Підвищення . . .

Моє служіння
Зростання малих груп • Спасіння колег та однокласників . . .
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Я зобов’язуюся молитись за . . .
Ім’я

Потреба(и)
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Я зобов’язуюся молитись за . . .
Мою церкву
Керівництво церкви • Нових лідерів• Учнівство . . .

Моє місто
Навчальні заклади • Місцеві органи влади • Можливості поширювати Звістку . .

Мою Націю
Державні посадовці • Духовне відродження • Економічне процвітання • Мир і
порядок . . .
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Every Nation на даний момент працює в 81 країні.
Втілення бачення нашого покоління.
Бог покликав нас охопити кожну націю ще за життя нашого покоління — Він
дав нам місію та часові рамки. Ми повинні молитися за нації, ставити в
пріоритет досягнення студентів та визнавати першість Євангелії.
Продовжуйте молитися за решту 114 націй і вірте Богу, що Він відкриє двері
для започаткування нових церков .
Афганістан
Албанія
Алжир
Андорра
Ангола
Антигуа й
Барбуда
Аргентина
Азербайджан
Багами
Барбадос
Білорусь
Беліз
Бенін
Боснія і
герцоговина
Болгарія
Буркіна-Фасо
Кабо-Верде
Камерун

Центрально
Африканська
Республіка Чад
Коморські
острови
Конго
Коста-Ріка
Кот-д'Івуар
Куба
Кіпр
Чехія
Демократична
Республіка
Конго
Данія
Джибуті
Домініка
Еквадор
Єгипет
Ель-Сальвадор
Екваторіальна
Гвінея

Еритрея
Естонія
Ефіопія
Фінляндія
Гамбія
Греція
Гренада
Гватемала
Гвінея
Гвінея-Бісау
Гаяна
Гаїті
Угорщина
Ісландія
Ірак
Ізраїль
Італія
Ямайка
Кенія
Кірибаті
Латвія
Ліван
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Лісото
Ліберія
Лівія
Ліхтенштейн
Литва
Люксембург
Македонія
Мадагаскар
Малі
Мальта
Маршаллові
Острови
Мавританія
Мікроіндонесія
Молдова
Монако
Чорногорія
Марокко
Науру
Нігер
Північна Корея
Норвегія

Палау
Палестина
Парагвай
Росія
Руанда
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сент-Вінсент і
Гренади
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе і
Принсіпі
Сенегал
Сербія
Сейшельські
острови
Словакія
Словенія
Соломонові
острови
Сомалі

Південний
Судан
Судан
Сурінам
Швеція
Швейцарія
Сирія
Танзанія
Тонга
Тринідад і
Тобаго
Туніс
Туркменістан
Тувалу
Уругвай
Узбекистан
Вануату
Ватикан
Ємен
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458 створених церков по всьому світу
88 нових церков на стадії групи*
Моліться, щоб відкривалось ще більше церков.
Жадай Ти від Мене, і дам Я народи Тобі, як спадщину Твою, володіння ж Твоє
аж по кінці землі! Псалом 2:8
Моліться за наших служителів, які розпочинають цкркви, зa процес
наставництва, відповідь на потреби спільноти, та поширення Євангеліє в
нових містах.

Вірменія

Індонезія

Нігерія

Австралія
Ботсвана

Іран
Казахстан

Панама
Португалія

Бразилія
Камбоджа

Лаос
Малаві

Румунія
Південна Африка

Канада

Мальдіви

Таджикистан

Китай
Хорватія
Франція

Мексика
Монголія
Мозамбік

Тимор-Лешти
Об’єднані Арабські
Емірати

Габон
Грузія
Гондурас
Індія

Непал
Нідерланди
Нова зеландія
Нікарагуа

США
В'єтнам
Замбія
Зімбабве

*числа відповідають травню 2021
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Створено 1,905 осередків Еврі
Нейшин Кемпус *
“. . . отже, моліться Господу, власникові врожаю, щоб послав робітників на Свої
жнива” Матвія 9:38

Бачення в досягненні світу через
університетський кемпус
Ми створюємо церкви, які досягають студентів, тому що свято віримо:
змінивши кемпус, ми змінимо сім’ї, націю і світ. Еврі Нейшин Кемпус –
це служіння, яке присвячене нести Євангеліє до студентів на їхній
території - в кемпусах. Це покликання служити, впливати і йти.
Моліться:
- за досягнення нових студентів Євангелієм;
- за мудрість для місіонерів Кемпусу та церков в євангелізації та
наставництві студентів
- за прихильність університету до залучення студентів в Кемпус
- за відкриті двері в нових студентських кемпусах.

*числа відповідають травню 2021
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вступ

Слово як Хліб
Прочитайте Повторення Закону 8:1-20

“Він упокорив тебе, він примусив тебе голодувати, Він годував тебе
манною, якої не знали ні батьки ваші, ані ти, аби навчити тебе, що не
одним лише хлібом живе людина, а живе людина всім тим, що виходить
із уст Господа” Повторення Закону 8:3
Додатково: Матвія 4:3–4; Луки 4:1–4; Івана 4:34

Хліб був основним продуктом харчування для стародавнього
Близького Сходу. Навіть сьогодні існує багато народів, які мають
особливий та унікальний хліб, властивий лише їхньому стилю
харчування. В Франції є хрусткі багети, бездріжджова роті або чапаті в
Індії, губчаста інжера в Ефіопії, в Мексиці - тонка тортилья, а на
Філіппінах - м’який пандесал.
Але в Повторенні Закону 8:3 Мойсей проголошує, що людина не живе
хлібом одним. Коли ізраїльтяни були в пустелі, Бог забезпечував їх
манною з неба, яка схожа на хліб. Зараз, коли вони готуються увійти в
Обіцяну землю, землю достатку, Мойсей нагадує їм, хто годував їх весь
цей час в пустелі. І хоча на новій землі їм більше не буде потрібен хліб з
небес, їхня залежність від Бога залишається незмінною. Тільки вірою
та послухом Богу вони зможуть жити на процвітати на новій землі.
Боже слово, як хліб, потрібне їм для виживання.
Таким ж чином, наша залежність від Слова Божого повинна бути як
наша потреба в хлібі. Кожного дня посту наші тіла все більше і більше
Перебувай: Сила та краса Божого Слова
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бажають відчуття ситості, яке дає хліб. І саме оце бажання,
всепоглинаюче розуміння потреби в їжі, дає нам зрозуміти
метафоричність Божого слова як хліба щоденного. Ми повинні бажати
Божого слова як наші тіла бажають хліба, живучи в розумінні того, що
Він і Його слово потрібне нам щодня.
Більше того, в Євангелії від Івана ми дізнаємося, що сам Ісус є Словом
Божим. Він називає себе “Хлібом життя”, обіцяючи, що кожен, хто
прийде до Нього, більше ніколи не буде голодний чи спраглий. Коли
ми приходимо до Нього і наповнюємо себе Його словом, ми можемо
отримати спасіння і бути по-справжньому наповнені.
Боже слово правдиве. Боже слово сильне. І сам через Своє слово Бог
відкривається нам, змінює та робить нас сильними для життя з Ним.
Впродовж тижня молитви та посту ми щодня відчуваємо все більший
голод, але нехай наш голод Божого слова стає навіть більшим за голод
фізичний.
Подумайте про ситуацію, в якій ви мусили довіритися Богу.
Подякуйте Йому за те, що Він підтримував Вас та провів через це.

Який вірш чи уривок підбадьорював вас цього року? Виділіть час на
подяку Богові за те, що Його Слово сильне та гідне довіри в вашому
житті.

Боже слово ЖИВИТЬ НАС.

Перебувай: Сила та краса Божого Слова
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Повторення Закону 8:3

“Він упокорив тебе, він примусив тебе голодувати,
Він годував тебе манною, якої не знали ні батьки
ваші, ані ти, аби навчити тебе, що не одним лише
хлібом живе людина, а живе людина всім тим, що
виходить із уст Господа”

БОЖЕ, ДЯКУЮ ТОБІ ЗА ТВІЙ ДАРУНОК - БІБЛІЮ. В СВОЄМУ
СЛОВІ ТИ ГОВОРИШ ДО МЕНЕ І НАГАДУЄШ, ЩО ТИ ЗА МЕНЕ.
ТИ ПОКАЗУЄШ МЕНІ СВІЙ ВІЧНИЙ І НЕЗМІННИЙ ХАРАКТЕР, І Я
ВЧУСЯ ЧУТИ ТВІЙ ГОЛОС І РОЗДУМУВАТИ НАД ПИСАННЯМ.
ГОСПОДИ, ДОПОМОЖИ МЕНІ РОЗВИНУТИ ТЕ ЩОДЕННЕ
БАЖАННЯ ПЕРЕБУВАТИ В ТВОЄМУ СЛОВІ, БАЖАННЯ, ЯКЕ
ЗРОСТАТИМЕ З КОЖНИМ МОЇМ КРОКОМ ЗА ТОБОЮ. ТВОЄ
СЛОВО ЖИВИТЬ МІЙ ДУХ І НАПОВНЮЄ МОЄ СЕРЦЕ. ЗРОЩУЙ
МОЮ ЛЮБОВ ТА РОЗУМІННЯ ТЕБЕ В ЦЕЙ ТИЖДЕНЬ, КОЛИ Я
МОЛЮСЯ, ПОЩУ І ПРИСВЯЧУЮ СЕБЕ ТОБІ, ЗБЛИЖУЮЧИСЬ З
ТОБОЮ. В ІМ’Я ІСУСА,

АМІНЬ
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день 1

Слово як Насіння
Прочитайте 1 Петра 1:13–25

“Ви відродилися не від насіння тлінного, а від життєдайного Слова
Божого, яке існуватиме вічно. . .” 1 Петра 1:23
Додатково: Марка 4:3–9, 13–20

В цьому вірші Петро нам говорить, що через нетлінне насіння Божого
Слова ми були народжені знову. Що він має на увазі? В Божому слові ми
дізнаємося про Добру новину як Бог спас нас через Ісуса Христа. І саме
завдяки цій Добрій новині ми народжені згори. Але Бог не просто
відкриває нам Свій план спасіння, Він відкриває нам Самого Себе через
Своє Слово. Тому Петро і називає його життєдайним та вічним Словом.
Петро називає Боже Слово нетлінним насінням. Цікавим фактом про
насіння є те, що виглядає воно сухим і без знаків життя до того часу,
поки його не посадити. Але як тільки помістити його в правильне
середовище - вогкий і багатий на поживні речовини грунт - життя в
ньому починає цвісти, а ми чекаємо на його прояви над грунтом. Як
насіння повинне бути посаджене та вирощене в правильних умовах
для того, щоб в ньому зародилося життя , так і Боже слово чекає, щоб
бути посадженим в добрий грунт серця віруючої людини. І тоді, за
допомогою Святого Духа, Боже Слово проросте, пустить коріння і
зростатиме, приносячи життя і красу всьому, чого воно торкається.
Коли ми досліджуємо життєдайне та вічне слово Боже, ми зустрічає
Господа всесвіту, Який створив все та робить все новим. Зустрівши
Перебувай: Сила та краса Божого Слова
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Його, ми не можемо не змінитися. Можливо, в вашому житті є сфери,
які відчуваються спустілими. Можливо, ваша любов до загублених душ
ослабла, а пристрасть до Божої місії погасла. Але життєдайне та вічне
Слово Боже ніколи не втратить своєї сили - сили торкатися пустих,
виснажених, огрубілих та мертвих частин нашого життя та
зароджувати там нове життя, яке буде вічним. А коли Його Слово
торкається нас та змінює наше життя, то ми саджаємо те нетлінне
насіння, куди б не йшли, і ділимося Доброю новиною спасіння через
Ісуса.
Подумайте про той раз. коли ви вперше почули Євангеліє. Хтось з вами
ним поділився? Пороздумуйте над тим спогадом, дякуючи Богу за
спасіння, яке Він дає.

Оскільки Слово є життєдайним та вічним, які частини вашого життя
воно може відродити цього тижня?

Боже Слово РОБИТЬ ВСЕ НОВИМ

Перебувай: Сила та краса Божого Слова
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1 Петра 1:23

Ви відродилися не від насіння тлінного, а від
життєдайного Слова Божого, яке існуватиме
вічно. . .

БОЖЕ, Я ВІРЮ, ЩО ТВОЄ СЛОВО - НЕТЛІННЕ НАСІННЯ, ЯКЕ
МОЖЕ ВІДРОДИТИ КОЖНУ СФЕРИ МОГО ЖИТТЯ. Я МОЖУ
ПРИНЕСТИ СВОЮ РОЗБИТІСТЬ, РОЗГУБЛЕНІСТЬ ТА
НЕВПЕВНЕНІСТЬ ТОБІ, ЗНАЮЧИ, ЩО ТИ ЗРОБИШ МЕНЕ
ЦІЛИМ ТА ВПЕВНЕНИМ, ЗАВДЯКИ НАСІННЮ ТВОГО СЛОВА.
ТИ ПОВЕРНУВ МЕНЕ З СМЕРТІ ДО ЖИТТЯ, І ТИ ВІРНИЙ
ЗАВЕРШИТИ ТУ ДОБРУ РОБОТУ, ЯКУ ПОЧАВ В МЕНІ.
ГОСПОДИ, Я МОЛЮСЯ, ПРОСЯЧИ ТЕБЕ ПРОДОВЖУВАТИ
ЗМІНЮВАТИ МОЄ ЖИТТЯ, ЩОБ ВОНО ВІДОБРАЖАЛО ТВОЮ
ЛЮБОВ ЛЮДЯМ НАВКОЛО МЕНЕ. ЗАВДЯКИ ТВОЄМУ
СЛОВУ, ЯКЕ ТИ ПОСАДИВ В МЕНІ, Я МОЖУ СМІЛИВО
ДІЛИТИСЯ ТВОЇМ СЛОВОМ, КУДИ Б Я НЕ ЙШОВ.

AМІНЬ
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день 2

Слово є Світлом
Прочитайте Псалом 119:105–112

“Твої слова, немов світильник під ногами, освітлюють мій шлях”
Псалми 119:105
Додатково: Псалми 119:130

Псалом 119 - це псалом мудрості, який показує Боже Слово як
ідеальний путівник для життя. У вірші 105 псалмоспівець говорить, що
Боже слово - світильник для його ніг і воно освітлює його шлях. В
стародавньому Близькому Сході світильником була невеличка миска з
притиснутим дном, де прикріпяли гніт. Мисочку потрібно наповнити
олією, підпалити гніт і це дає достатньо світла, щоб освітити темну
стежину.
Впродовж нашого життя ми часто зустрічаємося з ситуаціями за
межами наших здібностей в орієнтуванні. Це може бути прийняття
складних рішень, складні життєві обставини, з якими ми стикаємося,
ідеї чи ідеології, з якими маємо боротися тощо. Ми намагаємося
розібратися з ними самостійно, але без путівника ми постійно
перечіпаємося в темряві. Нам потрібне надійне світло,щоб освітити
темряву перед нами.
У Божому слові ми знаходимо цей путівник. В 2 Тимофія 3:16 Павло
говорить нам, що все Писання натхнене Богом, що служить
підтвердженням, що всі слова з Біблії є від Бога. Чи є в вашому житті
Перебувай: Сила та краса Божого Слова
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хтось настільки надійний, що ви вірите їхнім словам, не задаючи
питань? Ви можете довіряти їм, бо вони з часом доказали, що на них
можна покластися. Тож якщо ми можемо довіряти словам людини,
наскільки більше ми можемо довіряти словам нашого бездоганного
Бога, який неодноразово доказав, що є добрим? Боже Слово є
надійним путівником тому що сам Бог є надійним вказівником.
Можливо ви зараз переживаєте ситуацію, яка занадто заплутана для
ваших можливостей в орієнтуванні: це можуть бути рішення, які
потрібно зробити або це складні обставини, на які ви маєте правильно
зреагувати. Боже Слово є яскравим світлом, яке освітить вашу
найтемнішу дорогу і дасть вам мудрість, якої вам бракує. А
дослухаючись Божого слова, ви будете зростати мудрою людиною, яка
буде ділитися своїм світлом в цьому темному світі.
Згадайте про випадок, коли Боже Слово дало вам мудрість в складних
обставинах. Виділіть час на подяку Богові за вказівки.

Прославляйте Бога за те, що він є надійним та гідним довіри. Гляньте
на своє життя і запитайте себе, чи є там сфери, в яких ваша довіра
Божому веденню бажає кращого?

Боже Слово ВЕДЕ НАС

Перебувай: Сила та краса Божого Слова
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Псалом 119:105

Твої слова, немов світильник під ногами,
освітлюють мій шлях

НЕБЕСНИЙ БАТЬКО, ТИ ДАВ МЕНІ СВОЄ БЕЗДОГАННЕ СЛОВО
ЯК ПУТІВНИК ПО ЦЬОМУ НЕІДЕАЛЬНОМУ СВІТІ. ЧЕРЕЗ ТВОЮ
ДОБРОТУ, ВІРНІСТЬ, ВСЕЗНАННЯ І МИЛІСТЬ Я МОЖУ
ПОКЛАСТИСЯ НА ТВОЇ ВКАЗІВКИ В КОЖНІЙ СИТУАЦІЇ, ЯКА
ВИНИКАЄ В МОЄМУ ЖИТТІ. ТОБІ НЕ БАЙДУЖЕ НА МОЄ
ЖИТТЯ І ВИБОРИ, ЯКІ Я РОБЛЮ. ТВОЄ СЛОВО МАЄ СИЛУ
ПЕРЕТВОРИТИ ХАОС НА ГАРМОНІЮ І Є СВІТЛОМ В ТЕМРЯВІ.
В МЕНЕ НЕМАЄ ПРИЧИН БОЯТИСЯ. ВЧИ МЕНЕ ЯК ЧИТАТИ ТА
ВИКОРИСТОВУВАТИ ТВОЄ СЛОВО В МОЄМУ ЖИТТІ, ЯКЕ Я
ЗАХОВАВ ГЛИБОКО В СВОЄМУ СЕРЦІ. В ІМ'Я ІСУСА,

AМІНЬ
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день 3

Слово є Дзеркалом
Прочитайте Якова 1:19–25

“Хто тільки слухає Слово Боже, та не виконує Його, той подібний до
людини, яка дивиться на своє відображення в дзеркалі. Вона пильно
дивиться на себе, а як відійде, тієї ж миті забуде, як виглядає” Якова
1:23–24
Додатково: до Римлян 2:13

Яків пише до юдеїв-християн, розсіяних по Римській імперії, які
зазнали випробувань і які, в тих випробуваннях, слідували світським
вказівкам людей навколо, замість того, щоб слідувати Божим
вказівкам. Тож впродовж всього листа Яків говорить, що недостатньо
просто читати Слово, ми маємо виконувати те, що там написано.
Яків порівнює людину, яка слухає слово, але не виконує Його вказівок
до людини, яка розглядає себе в дзеркалі і забуває як виглядає,
відійшовши від нього. Аналогія виглядає дещо абсурдно. Як ти можеш
пильно розглядати себе в дзеркалі, а відійшовши, забути? Але якраз це
і є тим, на що вказує Яків. Чи ви розглядаєте себе зранку в дзеркалі?
Перевіряєте зачіску? Перевіряєте, чи в зубах нічого не застрягло? Якби
ви помітили в себе на обличчі велетенську пляму, чи ви б пішли від
дзеркала і забули за неї? Ви виглядаєте так само безглуздо читаючи і
не дотримуючись Слова Божого, як коли б побачили пляму на обличчі,
відійшли від дзеркала і забули за неї.
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Боже Слово, як дзеркало, показує, якими насправді ми є. Без Його
Слова дуже легко обманювати себе ілюзіями про те, ким ми насправді
не є, ігнорувати наші слабкості, виправдовувати наш гріх, особливо,
коли ми посеред складних обставин як і ті, кому було призначене
послання Якова. Але неможливо обманювати себе, коли ви тримаєтеся
за Боже Слово в вашому житті. Коли ми досліджуємо своє життя через
призму Божого Слова, ми бачимо себе справжніх і розуміємо, що
потребуємо Божої благодаті та милості для покаяння та змін в житті.
Ми маємо вивчати Боже Слово так, щоб воно показувало нам, ким ми
насправді є. Але лише цього недостатньо, ми повинні йти і
застосовувати Боже Слово в нашому житті.
Як Божа благодать та милість працює в вашому житті?

Чи є сфери в вашому житті, де ви сумнівалися чи слідувати Божому
Слову? Виділіть час для того, щоб прославляти Бога за його любов та
милість до вас.

Боже Слово ПОКАЗУЄ НАС СПРАВЖНІХ
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Якова 1:23–24

Хто тільки слухає Слово Боже, та не виконує
Його, той подібний до людини, яка дивиться на
своє відображення в дзеркалі. Вона пильно
дивиться на себе, а як відійде, тієї ж миті
забуде, як виглядає

ЧИТАЮЧИ ТВОЄ СЛОВО, О ГОСПОДИ, Я ВІРЮ, ЩО ТИ
ПОКАЖЕШ МЕНІ, КИМ Я Є І КИМ ТИ МЕНЕ РОБИШ.
ЗАГЛЯНЬ В МОЄ СЕРЦЕ І ПОКАЖИ МЕНІ, ДЕ І ЯК МЕНІ
ЗАСТОСУВАТИ ТВОЄ СЛОВО В МОЄМУ ЖИТТІ. ДАЙ
МЕНІ СМИРЕННЯ, ЩОБ Я СЛУХАВСЯ ТОГО, ЧОГО
ВЧИТЬ ТВОЄ СЛОВО, ВІДПОВІДАЮЧИ НА ТОЙ
БЕЗКОШТОВНИЙ ДАРУНОК СПАСІННЯ, ЯКИЙ ТИ МЕНІ
ДАВ. ДУХУ СВЯТИЙ, ДЯКУЮ ЗА ТВОЮ СИЛУ, ЯКА
ДОПОМАГАЄ МЕНІ ДОСЛУХАТИСЯ, ЗМІНЮЄ МОЄ
СЕРЦЕ ТА НАПРАВЛЯЄ МОЇ КРОКИ. В ІМ’Я ІСУСА,

AМІНЬ

Перебувай: Сила та краса Божого Слова

28

Перебувай: Сила та краса Божого Слова

29

день 4

Слово є Молотом
Прочитайте Єремії 23:23–32

“Хіба моє слово не вогонь? - каже Господь, - Не молот, що скелю в
порох кришить?” Єремії 23:29
Додатково: Дії 2:37–38

Пророк Єремія жив у складні для народу Юдеї часи. Своє служіння
пророка він почав під час правління царя Йосії, останнього вірного
царя, і продовжував пророкувати протягом останніх років існування
Єрусалиму, до його знищення Навуходоносором і потрапляння народу
в рабство Вавилону.
Впродовж свого служіння Єремія проголошував гірку новину суду,
який наближається, закликаючи людей відвернутися від зла і
ідолопоклонництва та повернутися до чистого поклоніння єдиному
правдивому Богу. Але народ не слухав Єремію. Натомість, вони
вибрали слухатися неправдивих пророків, які ділилися тим, що хотіли
чути люди, а не Словом Божим.
Всупереч порожнім словам, сказаним неправдивими пророками, Боже
Слово є молотом, здатним розтрощити найтвердіший камінь в порох.
Коли ви читаєте слово “молот”, ви, швидше за все, думаєте про
столярський молоток, молоток теслі, який використовується для
ремонтів вдома, щоб забивати цвяхи в меблі. Але в цьому контексті
мається на увазі ковальський молот, який використовується для
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кування металу, і коли прикласти до нього сили, то він може трощити і
чавити предмети.
На нашому шляху з Ісусом, бувають моменти, коли наше серце черствіє.
Це може статися через прихований нами гріх, який ми не хочемо
визнавати, це може статися через непрощення когось в нашому житті
або через цинізм, який проникає в наше серце, коли ми не отримали
відповіді на молитву. В період, коли наше серце черствіє, ми часто не
вилазимо з соціальних мереж, читаємо погані новини, безперестанку
дивимося фільми/серіали і пріоритизуємо це більше, ніж перебування
в Слові Божому.
Але коли ми відкриємо Боже Слово, в покорі та розкаянні, ми відчуємо
вагу того молота, який здатний розчавити весь гріх, непрощення,
цинізм, які травлять наше серце.
Яким чином Бог пом’якшив ваше серце через Своє Слово? Подякуйте
Йому за Його силу змінювати ваше серце.

Чи переживали ви ситуації чи складнощі в житті, причиною яких було
ваше слідування “неправдивим пророкам”, замість слідування Божому
Слову?

Боже Слово ПОМ’ЯКШУЄ НАШІ СЕРЦЯ
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Єремії 23:29

Хіба моє слово не вогонь? - каже Господь, - Не
молот, що скелю в порох кришить?”

БОЖЕ, ТИ ЗНАЄШ МОЄ СЕРЦЕ ЯК НІХТО ІНШИЙ, І ТИ
ПРОДОВЖУВАВ МЕНЕ ЛЮБИТИ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕ
ЯК Я ВІДБИВСЯ ВІД ТВОГО КУРСУ. ПОКАЖИ МЕНІ, ЯК Я
ВІДБИВСЯ ВІД КУРСУ І ПОВЕРНИ МЕНЕ НА ТВОЮ
ДОРОГУ. Я КАЮСЯ ЗА ТІ МОМЕНТИ, КОЛИ ДОВІРИВСЯ
СВІТУ, А НЕ ТВОЄМУ СЛОВУ. ТВОЄ СЛОВО МАЄ СИЛУ
ЗМІНИТИ КАМ’ЯНЕ СЕРЦЕ НА СЕРЦЕ З ПЛОТІ. Я
ВІДКРИВАЮ СВОЄ СЕРЦЕ ТОБІ, ЩОБ ТИ ФОРМУВАВ
МОЄ ЖИТТЯ. БОЖЕ, ЗМЯГЧУЙ МОЄ СЕРЦЕ І ДАВАЙ
МЕНІ СИЛУ НЕСТИ ТВОЄ СЛОВО ЛЮДЯМ НАВКОЛО
МЕНЕ В ІМ’Я ІСУСА Я МОЛЮСЯ,

AМІНЬ
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день 5

Слово є Мечем
Прочитайте до Євреїв 4:1–12

“Бо Слово Боже - живе і діяльне, і гостріше, ніж будь-який меч
двосічний. Воно здатне відтинати душу від духу, та судити
найпотаємніші помисли й наміри. Воно проникає аж до суглобів, аж до
мозку кісток” до Євреїв 4:12
Додатково: до Ефесян 6:13–17

До 12 вірша 4 розділу послання до Євреїв автор говорить про шабат відпочинок, який Бог приготував для нас. Шабат був даний
ізраїльтянам, проте, їхній непослух та недовіра не дозволили їм
долучитися до відпочинку з Богом. Сьогодні стати частиною шабату
може кожен віруючий в Христа, але автор нагадує нам не повторювати
помилку ізраїльтян і не нехтувати цим дарунком, щоб не впасти в
непослух як вони.
Після цього автор послання до Євреїв говорить про силу Божого Слова,
порівнюючи Його з двосічним мечем. Є різні типи мечів, створені для
різних цілей. Деякі з них створені для прикладання сили, а деякі - для
точності. Двосічний меч, заточений з обох сторін, створений для того,
щоб з точністю встромити лезо в мішень.
Як ми вже дізналися від Якова, Боже Слово вчить нас, ким ми посправжньому є; як ми дізналися від Єремії, Боже Слово має силу
розтрощити отруєне гріхом серце. А тепер, в посланні до Євреїв, ми
дізнаємося, що Боже Слово - двосічний меч, здатний відтинати душу
Перебувай: Сила та краса Божого Слова
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від духу, проникає аж до суглобів та мозку кісток. Це означає, що Воно
проникає до самої сутності того, ким ми є. Автор також говорить, що
Слово Боже є живим і діяльним, зауважуючи, що воно не просто
проникає в серце, являючи нам, ким ми є і засуджуючи наш гріх, але й
має силу змінити нас зсередини.
Живучи з Ісусом, ми не хочемо як ізраїльтяни впасти в непослух та
зневіритися. Але коли ми читатимемо живе та діяльне Боже Слово в
смиренні та послуху, то воно як меч двосічний буде проникне в нас,
показуючи нашу справжню сутність і змінюючи нас, щоб ми більше і
більше були схожими на Христа.
Віра та розкаяння - це дарунки Бога, які зближують нас з Ним. Чи ви
вже подякували Йому за ці дарунки?

Які сфери вашого життя, ви вірите, Боже Слово змінює?

Боже Слово ЗМІНЮЄ НАС
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До Євреїв 4:12

Бо Слово Боже - живе і діяльне, і гостріше, ніж
будь-який меч двосічний. Воно здатне
відтинати душу від духу, та судити
найпотаємніші помисли й наміри. Воно
проникає аж до суглобів, аж до мозку кісток

О ГОСПОДИ, ДЯКУЮ ЗА ТВОЄ ЖИВЕ ТА ДІЮЧЕ
СЛОВО, ЯКЕ ЗМІНЮЄ МЕНЕ ЗСЕРЕДИНИ. Я
ОБИРАЮ ПЕРЕБУВАТИ В НЬОМУ НАВІТЬ, КОЛИ
ВОНО ПРОРІЗАЄ ЗАЧЕРСТВІЛІ ЧАСТИНИ МОГО
СЕРЦЯ. ГОСПОДИ, Я КАЮСЯ ЗА ТЕ, ЩО
НАМАГАВСЯ ВІДПОВІДАТИ СТАНДАРТАМ І
ОЧІКУВАННЯМ СВІТУ. Я МОЛЮСЯ, ЩОБ ТИ
ЗМІНИВ ТА ВІДНОВИВ МІЙ РОЗУМ ЧЕРЕЗ МОЄ
ПЕРЕБУВАННЯ В СЛОВІ ЩОДНЯ. ПІДСИЛЬ МОЮ
ВІРУ І ЗРОБИ МЕНЕ БІЛЬШЕ СХОЖИМ НА ІСУСА
ЧЕРЕЗ СВОЄ СЛОВО. В ІМ’Я ІСУСА,

AМІНЬ
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висновок

Слово є нашою Основою
Прочитайте Матвія 7:24–27

“Отже, кожен, хто слухає слова Мої і виконує їх, подібний до мудрого
чоловіка, який звів будинок на камені! Матвія 7:24
Додатково: 1 Петра 2:4–10

У Нагірній проповіді Ісус ділиться з учнями та натовпом як виглядає
життя в Царстві. Він закінчує цю відому проповідь словами: “Чи будете
ви мудрими будівельниками, будуючи своє життя на камені Мого
Слова? Або ж будете немудрими будівельниками і знехтуєте Моїм
Словом, будуючи своє життя на піску?”
Якщо ви живете в місцевості з частими повенями, то ця ілюстрація
життя на міцній основі є вам зрозумілою. За лічені хвилини проливні
дощі можуть зруйнувати те, що колись було красивим домом. І те як
природні шторми показують, на якій основі було збудовано будинок,
шторми в наших життях покажуть. чи будуємо ми наше життя на міцній
основі Божого Слова.
Цього тижня ми вивчили, що Боже Слово, як хліб, є необхідним для
нашого духовного благополуччя; як насіння, яке, посадивши в серці,
буде давати плід; як світло, освічує нашу дорогу і мудро нас веде; як
дзеркало, показує нам наше єство; як молот, трощить зачерствіле
гріхом серце; і як меч проникає в саму нашу сутність та приносить
зміни.
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Залишилося питання: як ви скористаєтеся цим, завершивши цей піст?
Чи будете ви мудрим будівником, який будує на міцній основі? І хоч цей
тиждень був гарним спільним часом переживати Бога та слухати Його,
але бути учасником 5-денного посту недостатньо, щоб будувати своє
життя на міцній основі. Щоденне перебування та дотримання Божого
Слова допоможе вам збудувати ваше життя таким чином, що ніякі
шторми його не зруйнують.
Перебувати в Божому Слові - це перебувати в Ісусі, живому Слові Бога.
Чи Ісус є основою, на якій ви будуєте своє життя?

Слово “перебувати” означає “залишатися стійким та зафіксованим в
певній позиції; продовжувати бути в тому ж місці”. В 2022 і надалі, яким
чином ви відновите своє присвячення перебувати в читанні, розумінні,
вірі та послуху Божому Слову?

Боже Слово – НАША МІЦНА ОСНОВА
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Матвія 7:24

Отже, кожен, хто слухає слова Мої і виконує їх,
подібний до мудрого чоловіка, який звів
будинок на камені!

НЕБЕСНИЙ БАТЬКО, Я ДЯКУЮ ЗА ТЕ, ЩО ТИ ЗРОБИВ В
МОЄМУ ЖИТТІ ЦЬОГО ТИЖНЯ. ДЯКУЮ, ЩО
ПОКАЗУЄШ СЕБЕ, КОЛИ Я ТЕБЕ ШУКАЮ І
ПРОДОВЖУЄШ БУТИ ВІРНИМ І ГОВОРИТИ ДО МЕНЕ.
ТИ ДАВ ДАРУНОК СВОГО СЛОВА, ЩОБ Я БУДУВАВ
СВОЄ ЖИТТЯ НА ТВОЇЙ МІЦНІЙ ОСНОВІ. ДОПОМОЖИ
МЕНІ ПЕРЕБУВАТИ В ПИСАННІ ЩОДНЯ, БЕРЕГТИ
ЙОГО ГЛИБОКО В СЕРЦІ І ВІДЧУВАТИ ТВОЮ СИЛУ
ЗМІН В МОЄМУ ЖИТТІ. В ІМ’Я ІСУСА Я МОЛЮСЯ,

AМІНЬ
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