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Ти - Бог, що бачить мене! (Буття 16:13) 
 

 

Січень І оглянув Бог усе, що створив. І було воно дуже добре! 
(Буття 1:31) 

Лютий Сарра сказала: Причину для сміху учинив мені Бог. 
(Буття 21:6) 

Березень Хто нас відлучить від любові Христа? (до Римлян 8:35) 
Квітень Адже Христос тому і помер, і ожив, щоб панувати і над 

мертвими, і над живими.  (до Римлян 14:9) 
Травень Не відмовляйся зробити добро потребуючому його, якщо 

ти спроможний це зробити. (Притчі 3:27) 
Червень Нехай же даси тобі Бог небесну росу, й багатство землі - 

достаток пшениці і свіжого зерна! (Буття 27:28) 
Липень Ісус каже: Любіть ваших ворогів і моліться за тих, які 

переслідують вас, щоби бути вам синами вашого Отця 
вашого, Того, Хто на небі. (Євангеліє від Матвія 5:44,45) 

Серпень Адже Ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні 
Твоїх крил. (Псалом 63:8) 

Вересень Ісус питає: А ви Мене за кого вважаєте? (Євангеліє від 
Матвія 16:15) 

Жовтень Будьте виконавцями cлова, а не лише слухачами, які 
обманюють самих себе. (Якова 1:22) 

Листопад Він Сам розпростер небеса і ступає по морським хребтам. 
Він створив Велику Медведицю, Оріон, Плеяди та 
південні сховища зір. (Йова 9:8-9) 

Грудень Мої очі побачили Твоє Спасіння, яке Ти приготовив 
перед обличчям усіх народів. (від Луки 2:30-31) 
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Перша неділя після Різдва 
Неділя, 1 січня 

Гасло на тиждень: «І ми побачили славу Його, - славу як 
Єдинородного від Отця». Ів.1:14б 
Літургійний колір: білий 
Псалом 71:1-3.12.14-18 
Старий Заповіт: Ісаї 49:13-16; 
Новий Заповіт: 1 Івана 5:11-13 
Євангеліє від Луки 2:41-52 
Проповідь: Луки 4:16-21 
Гасла : 
Моя душа прагне Бога, - Живого Бога! Коли ж я нарешті прийду і 
з’явлюся перед обличчям Бога? Псалом 42:3 
Адже кожний, хто просить, - отримує, а той, хто шукає, - знаходить; 
і тому,  хто стукає , - відчинять. Матвія 7:8 
Щоденне читання: Буття 1 
Питання до тексту: 
Що було напочатку? Як Ви розумієте вислів «пуста й безладна»?  
Що говорить нам історія Створення світу про Слово Бога? Які 
частини Свого творіння Бог «називає», і чому Він це робить? 

Понеділок, 2 січня 
Хіба Єфрем не дорогий для Мене син? Хіба він не люба Мені 
дитина? Як би часто Я не дорікав йому, Я завжди пам’ятаю про 
нього! За нього хвилюється Моє серце, і Я, безперечно, помилую 
його, - говорить Господь. Єремії 31:20 
Бог, Який багатий на милість, через велику Свою любов, якою нас 
полюбив, - нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив 
разом із Христом. Ефесян 2:4-5 
Щоденне читання: Буття 1 
Питання до тексту: Що створив Бог на перший, другий та третій 
шостий дні? Які паралелі ви бачите з тим, що Він створив на 
четвертий, п’ятий та шостий? 
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Вівторок, 3 січня 
Вникни в мою справу і подаруй мені життя, як обіцяв Ти у слові 
Своїм! Псалом 119:154 
Та вірний Господь, Який зміцнить вас і збереже від лукавого. 
2 Солунян 3:3 
Щоденне читання: Буття 1 
Питання до тексту:  
Чим відрізнялося створення людини від інших актів створення 
Всесвіту? Як розуміти, що Бог створив людину «за Своїм образом і 
подобою»?  У чому унікальність людини як Божого творіння? Який 
наказ Він їй дав? Як Бог прокоментував створення людини? 
 

Середа, 4 січня 
Господній ангел прийшов удруге, діткнувся до нього і сказав: Встань, 
і ще підкріпись, адже перед тобою далека дорога. 1 Царів 19:7  
Тому випростайте опущені руки і знеможені коліна, і стежки для 
ваших ніг зробіть прямими. Євреям 12:12-13 
Щоденне читання: Буття 1 
Питання до тексту:  
Як представлена в Книзі Буття картина створення світу 
співвідноситься з даними сучасної науки? Як Ви для себе вирішуєте 
напруження між релігійним та науковим підходами походження 
всесвіту і людини?   
 

Четвер, 5 січня 
Боже, Ти ще від моєї юності навчав мене, і я досі розповідаю про 
Твої чудові діла. Псалом 71:17 
Симон сказав: ”Нині відпускаєш Свого раба, Владико, згідно зі 
Своїм словом, у мирі, бо мої очі побачили Твоє Спасіння, яке Ти 
приготовив перед обличчям усіх народів.” Луки 2:29-31 
Щоденне читання: Буття 2 
Питання до тексту:  
Як цей розділ допомагає нам зрозуміти Божий задум про роботу та 
відпочинок? Порівняйте з Вихід 20:9-11  
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Епіфанія (Богоявлення) 
П’ятниця, 6 січня 

Гасло дня: «Темрява минає, і вже сяє істинне світло». 1 Івана 2:8б 
Літургійний колір: білий 
Псалом 72:1-7,10-14 
Старий Заповіт: Ісаї 60:1-6 
Новий Заповіт: Ефесян 3:1-12 
Євангеліє від Матвія 2:1-12 
Проповідь: 2 Коринтян 4:3-6 
Гасла: 
В той час Єзекія смертельно занедужав. Він молився до Господа, 
Котрий його вислухав і учинив для нього незвичну ознаку. Проте 
Єзекія не віддячив Йому за виявлене до нього добродійство, 
оскільки його серце загорділо. 2 Хронік 32:24-25 
Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. 1 Петра 5:5 
Щоденне читання: Буття 2 
Питання до тексту: 
Що спільного в оповіданнях про створення Світу в першому та 
другому розділах книги Буття? Чим вони відрізняються? Як 
змінюється ім’я Бога починаючи з 4 вірша? 
 

Субота, 7 січня 
 
Від сходу сонця й до заходу нехай славиться Ім’я Господнє. Псалом 113:3 
Бог терпіння і втіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою 
– за прикладом Ісуса Христа, щоб однодушно, одними вустами, ви 
славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Римлян 15:5-6 
Щоденне читання: Буття 2 
Питання до тексту: 
Що 7 вірш розповідає про природу людини? Чим є душа, виходячи 
з тексту? Порівняйте з Екклезіаст 12:7. 
 
 
 



5 
 

перша неділя після Епіфанії 
Неділя, 8 січня 

Гасло тижня: «Всі, яких веде Божий Дух, - сини Божі». Рим 8:14 
Псалом 89:2-5.27-30 
Старий Заповіт: Ісаї 42:1-9 
Новий Заповіт: Римлян 12:1-8 
Євангеліє від Луки 2:41-52 
Проповідь: Івана 1:29-34 
Гасла : 
Неодмінно і охоче даси йому. Твоє серце не засмутиться від того, 
що даватимеш. Второзаконня 15:10 
Давайте – і дасться вам. Луки 6:38 
Щоденне читання: Буття 2 
Питання до тексту: 
Що ми дізнаємося про призначення людини з розповіді про її 
створення? Навіщо Адамові треба було працювати у раю? Як це 
перекликається з повелінням в першому розділі? 
 

Понеділок, 9 січня 
Не даватимеш своєї підтримки нечестивому, стаючи фальшивим 
свідком. Вихід 23:1 
Наостанку, брати: те, що істинне, що чесне, що справедливе, що 
чисте, що любе, що гідне хвали, - коли яка чеснота або коли яка 
похвала, - про це роздумуйте. Филип’ян 4:8 
Щоденне читання: Буття 2 
Питання до тексту: 
Як в оповіданні описується походження жінки? Чому Господь 
вирішив її створити, і як на це відреагував чоловік? 
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Вівторок, 10 січня 
Мойсей промовив до Бога: Хто я такий, щоб іти до фараона і 
вивести Ізраїльських нащадків з Єгипту? Та Бог наголосив: Я буду з 
тобою! Вихід 3:11-12 
Ісус сказав: Ось Я посилаю вас, як овець поміж вовків. Тому будьте 
мудрі, як змії, і невинні, як голуби. Матвія 10:16 
Щоденне читання: Буття 2 
Питання до тексту: 
Яким був споконвічний задум Бога про сім'ю? Як це пов’язано с 
природою жінки в 2 розділі? 
 

Середа, 11 січня 
Господь почув моє благання, - Господь прийняв мою молитву. 
Псалом 6:10 
Ти ж, коли молишся, ввійди до своєї кімнати і, замкнувши свої 
двері, помолися до свого Отця в тайні, - і твій Отець, Який бачить і 
таємне, віддасть тобі явно. Матвія 6:6 
Щоденне читання: Буття 3 
Питання до тексту:  
Чому розповідь починається з повідомлення про змія? Що означає 
«хитріший від усіх звірів поля»? Чим можна пояснити «хитру» 
природу змія? 
 

Четвер, 12 січня 
А тепер, Ізраїлю, що Господь, твій Бог, вимагає від тебе? Лише того, 
щоб ти шанував Господа, свого Бога, ходив усіма Його дорогами, 
любив Його й служив Господу, своєму Богові, від усього свого серця 
і з усієї своєї душі. Второзаконня 10:12 
А хто дотримується Його слова, в тому Божа любов справді є 
досконалою. 1 Івана 2:5 
Щоденне читання: Буття 3 
Питання до тексту: 
Яку неправду Ви помічаєте в словах змія? Чому він починає 
розмову з питання? Що він ставить під сумнів, і що обіцяє людям у 
разі порушення Божої волі? 
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П’ятниця, 13 січня 
Ви ж не тривожтесь і не лякайтесь! Хіба Я не провістив вам цього 
від початку і не розповів вам? Ви - Мої свідки! Ісаї 44:8 
Отже, ми _ посли від імені Христа, і тому наче Сам Бог просить 
через нас. Від Імені Христа благаємо: примиріться з Богом!  
2 Коринтян 5:20 
Щоденне читання: Буття 3 
Питання до тексту: 
Що саме спонукає жінку до порушення заповіді? Чому чоловік їсть 
заборонений плід без жодних питань чи заперечень? 
 

Субота, 14 січня 
Мій зародок бачили очі Твої, і в книзі Твоїй були записані всі 
майбутні дні, коли ще жодного з них не було. Псалом 139:16 
Не журіться про своє життя. Матвія 6:25 
Щоденне читання: Буття 3 
Питання до тексту: 
Що трапилося з чоловіком і дружиною після того, як вони з’їли 
плід? Як вони почали поводитися, і про що це каже? 
Чому Бог питає Адама: «Де ти?» Хіба Він не знає? У чому суть гріха 
перших людей? Чи не здається Вам, що вигнання із раю і смерть – 
надто жорстоке покарання за такий гріх? Чому Адам і Єва не 
помічали своєї наготи до гріхопадіння? 
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Друга неділя після Епіфанії 
Неділя, 15 січня 

Гасло тижня: «З Його повноти ми всі одержували благодать за 
благодаттю». Івана 1:16 
Літургійний колір: білий 
Псалом 105:1-8 
Старий Заповіт: Вихід 33:18-23 
Новий Заповіт: 1 Коринтян 2:1-10   
Євангеліє від Івана 2:1-11 
Проповідь: Вихід 33:18-23 
Гасла : 
Дотримання справедливості і правосуддя для Господа більш 
приємне, ніж жертвоприношення. Притчі 21:3 
Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл - мертва! Якова 2:26 
Щоденне читання: Буття 3 
Питання до тексту: 
Які наслідки мав непослух Господеві для змія, жінки, чоловіка та 
всього творіння? Який це має вплив на людей сьогодні? Яку надію 
отримало людство в 16 вірші? В чому його парадоксальність? 
 

Понеділок, 16 січня 
Мої уста і моя душа, які Ти врятував, радітимуть, коли я співатиму 
Тобі. Псалом 71:23 
З радістю дякуймо Отцеві, Який знайшов нас гідними частки в 
спадщині святих у світлі. Колосян 1:11-12 
Щоденне читання: Буття 4 
Питання до тексту: 
Про що говорять імена, які Адам і Єва дали своїм першим дітям - 
Каїн ("придбання") та Авель ("пар/суєта/плач")? Як ім’я Каїна може 
бути пов’язане з обіцянкою в 3:16? 
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Вівторок, 17 січня 
Я бережу Твоє слово у своєму серці, щоби мені не грішити проти 
Тебе. Псалом 119:11 
Добре, довірене тобі, збережи Святим Духом, Який живе в нас.  2 
Тимофію 1:14 
Щоденне читання: Буття 4 
Питання до тексту: 
Чому Бог не прийняв жертви Каїна? Про яку причину можна 
зробити висновок на основі 6-7 віршів? 
 

Середа, 18 січня 
Ти у Своїй доброті попровадив цей народ, якого Ти визволив. Вихід 15:13 
Тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, - праведний за 
неправедних, аби привести вас до Бога. 1 Петра 3:18 
Щоденне читання: Буття 4 
Питання до тексту: 
Що саме спонукало Каїна до вбивства? Чому Бог питає Каїна: «Де 
ти?» Що відповідь та поведінка Каїна говорить про сутність гріха? 
Чому Бог обіцяє покарати того, хто вб’є Каїна? 
 

Четвер, 19 січня 
Адже лише Він оглядає усі куточки землі, - Він бачить усе, що 
діється під небом. Йов 28:24 
Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув 
один із цих малих. Матвія 18:14 
Щоденне читання: Буття 4 
Питання до тексту: 
Які нотатки додано до імен Каїнових нащадків? Що ми можемо 
сказати про їх спосіб життя на основі цих коротких повідомлень? 
Чим хвалиться Ламех перед своїми жінками? 
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П’ятниця, 20 січня 
Коли продаватимеш щось своєму ближньому або купуватимеш у 
свого ближнього, не обманюйте один одного. Левіти 25:14 
Дбаємо про добро не тільки перед Господом, а й перед людьми. 2 
Коринтян 8:21 
Щоденне читання: Буття 4-5 
Питання до тексту: 
Чому в родоводі Адама в 5 розділі зовсім не згадано про Каїна і 
Авеля? Які нотатки додано до імен нащадків Каїна? Як, незважаючи 
на наростаючий вплив гріха, нащадки Каїна виконували доручення 
Бога, яке Він дав людству? 
 
 

 
Субота, січень 21 – Псалом 15 

Нагим я вийшов з материнського лона і нагим туди повернусь. Йов 1:21 
Зодягніться Господом Ісусом Христом. Римлян 13:14 
Щоденне читання: Буття 4-5 
Питання до тексту: 
Яку надію для людства принесло народження Шета? Чому ми не 
знаємо, як довго жили нащадки Каїна, але нам відомо про вік 
кожного з нащадків Шета? Які нотатки додано до імен нащадків 
Шета? Як родовід допомагає краще зрозуміти біблійну історію? 
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Третя неділя після Епіфанії 
Неділя, 22 січня 

Гасло тижня: «І прийдуть зі сходу, із заходу, з півночі, з півдня, і 
сядуть у Царстві Божому». Луки 13:29 
Літургійний колір: білий 
Псалом 86:1-2.5-11 
Старий Заповіт: 2 Царів 5:1-19а 
Новий Заповіт: Римлян 1:13-17 
Євангеліє від Матвія 8:5-13 
Проповідь: Римлян 1:13-17 
Гасла : Немає подібного до Тебе, Господи! Ти Один величний, - 
навіть у Твоєму Імені потужна сила. Єремії 10:6 
Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже покладеної, а 
нею є Ісус Христос. 1 Коринтян 3:11 
Щоденне читання: Буття 5 
Питання до тексту: 
Як зрозуміти 3 вірш? Порівняйте з Буття 1:26-27. В чому різниця? 
 

Понеділок, 23 січня 
Щоб я не був засоромлений, тому що я на Тебе покладаюсь. Псалом 25:20 
І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, й обрушилися на 
той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Матвія 7:25 
Щоденне читання: Буття 6 
Питання до тексту: 
У чому полягав гріх допотопного покоління? Хто такі «сини Божі» і 
«доньки людські»? 
 

Вівторок, 24 січня 
Адже ти сказав: Господь – мій притулок. Всевишнього зробив ти 
своєю фортецею. Псалом 91:9 
Ісус сказав: Хай не тривожиться ваше серце: вірте в Бога, і в Мене 
вірте. Івана 14:1 
Щоденне читання: Буття 6 
Питання до тексту: Що означає згадка про покаяння Бога в 6 та 7 
вірші? Хіба Бог заздалегідь не знав, що буде з людьми? 
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Навернення апостола Павла 
Літургійний колір: білий 

Середа, 24 січня 
Отже, праведність провадить до життя, а хто женеться за злом, 
наближається до власної смерті. Притчі 11:19 
Блаженні голодні й спраглі праведності, бо вони наситяться. Матвія 5:6 
Щоденне читання: Буття 6 
Питання до тексту: 
Чим схожі праведні Ной та Енох? Як ви розумієте 8 вірш? 
 

Четвер, 26 січня 
Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток 
пшениці та нового вина. Псалом 4:8 
Адже Царство Боже - не їжа й не пиття, а праведність, мир і радість 
у Святому Дусі. Римлян 14:17 
Щоденне читання: Буття 6 
Питання до тексту: 
Що таке «заповіт»? Що каже бажання Бога укласти його з Ноєм? 
 

 
П’ятниця, 27 січня 

Праведник, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить 
свій плід у належну пору і листя якого не в’яне. Псалом 1:3 
Павло написав: Молюся про те, щоб ваша любов все більше й більше 
зростала в пізнанні та в усякому досвіді, сповнені плодами праведності 
через Ісуса Христа – для Божої слави та похвали. Филип’ян 1:9,11 
Щоденне читання: Буття 7 
Питання до тексту: 
З одного боку, Бог наголошує на особистій праведності Ноя, а з 
іншого рятує не тільки його, але і всю його родину. Що це говорить 
про вплив віри людини на відношення Бога до його рідних? 
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Субота, січень 28 
Давид у відповідь сказав филистимцю: Ти вийшов на мене з мечем, 
зі списом та зі щитом, а я йду на тебе в Ім’я Господа Саваота. 1 
Самуїла 17:45 
Не пристосовуйтеся до цього віку. Римлян 12:2 
Щоденне читання: Буття 7 
Питання до тексту: 
Який приклад ми можемо взяти з вчинків Ноя у цьому розділі? У 
яких саме діях можна побачити послух Ноя Богу? 
 

Остання неділя після Епіфанії 
свято Преображення Господнього (білий) 

Неділя, 29 січня 
Гасло тижня: «Над тобою засяяв Господь, і Його слава осяяла тебе». 
Ісаї 60:2б 
Літургійний колір: білий 
Псалом 97:1-12 
Старий Заповіт: Вихід 3:1-15 
Новий Заповіт: 2 Коринтян 4:6-10 
Євангеліє від Матвія 17:1-9 
Проповідь: Матвія 17:1-9 
Гасла : 
Господи, Боже Сил, віднови нас. Нехай засяє обличчя Твоє, - і ми 
спасемося! Псалом 80:20 
Через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає Схід 
з висоти, освіти тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні. 
Луки 1:78-79 
Щоденне читання: Буття 7 
Питання до тексту: 
Опишіть картину Потопу та спасіння Ноя з 7 розділу. Що Вас 
вражає? Що здається нереальним? Як Ви пояснюєте біблійне 
оповідання про Потоп з відсутністю достовірних геологічних 
свідоцтв про нього та схожими міфами в інших культурах? 
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Понеділок, 30 січня 
Адже Господь, Бог наш, охороняв нас протягом усієї дороги, якою 
ми йшли. Ісуса Навина 24:17 
І ось Я з вами по всі дні аж до кінця віку! Матвія 28:20 
Щоденне читання: Буття 8 
Питання до тексту: 
Як Ной шукав землю, де мав можливість висадитися? Що нам е 
про Нього говорить? Де ще в Писанні згадуються круки та голуби? 
 

Вівторок, 31 січня 
Ти - Той Самий, і літам Твоїм кінця немає. Псалом 102:28 
Благодать вам і мир від Того, Хто є, і Хто був, і Хто приходить. 
Об’явлення 1:4 
Щоденне читання: Буття 8 
Питання до тексту: 
Яке повеління дає Господь Ноєві та іншим живим істотам? Як це 
пов’язане з повелінням в першому розділі книги Буття? 
 

Середа, 1 лютого 
Наверніться до Мене, - це заклик Господа Саваота, - і Я повернуся 
до вас, — говорить Господь Саваот! Захарії 1:3 
Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за 
зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось 
загинув, а щоб усі прийшли до каяття. 2 Петра 3:9 
Щоденне читання: Буття 8 
Питання до тексту: 
Навіщо Ной влаштовує жертовник і приносить на ньому жертви? 
Чи всіх тварин він взяв на ковчег по двоє (Буття 7:2-3)? Як Бог  
реагує на приношення Ноя?  
 
 
 
 
 



15 
 

Четвер, 2 лютого 
Я пильную над Моїм словом, щоб воно виконувалось. Єремії 1:12 
Ісус сказав: Не думайте, що Я прийшов відмінити Закон або 
Пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Матвія 5:17 
Щоденне читання: Буття 9 
Питання до тексту: 
Яке повеління Бог знов повторює? Чому Він так часто наголошує на 
тому, в чому полягає сутність людини? 
 

П’ятниця, 3 лютого 
Хіба ж можна гончаря зрівнювати з глиною? Хіба виріб скаже про 
того, хто його створив: Не він мене зробив? Ісаї 29:16 
Тому що ми — Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для 
добрих діл, які Бог наперед приготував для нас, щоб ми в них 
перебували. Ефесян 2:10 
Щоденне читання: Буття 9 
Питання до тексту: 
Чому Господь суворо забороняє вбивство? Як пов’язані кров та душа 
(життя)? Згадайте про вбивство Авеля і роль крові в тому 
оповіданні. 
 

Субота, 4 лютого 
Звернувся Яків у молитві, промовляючи: З усього, що Ти даси мені, 
я неодмінно дам Тобі десятину! Буття 28:20,22 
Втім, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і 
пожне. 2 Коринтян 9:6 
Щоденне читання: Буття 9 
Питання до тексту: 
Які негативні події завершують історію Ноя та його сім'ї? Чому гріх 
Хама засуджений, а гріх Ноя, здається, залишився без осуду? 
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Septuagesimae - Третя неділя перед Страсним часом 
Неділя, 5 лютого 

Гасло тижня:  «Ми покладаємося не нашу праведність перед Тобою, 
але на Твоє велике милосердя» Даниїла 9:18б 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 31:20-25 
Старий Заповіт: Єремії 9:22-23 
Новий Заповіт: Филип’ян 2:12-13 
Євангеліє від Матвія 20:1-16 
Проповідь: Матвія 9:9-13 
Гасла : 
Коли тобі добре, насолоджуйся щастям, а в час горя пам’ятай: як те, 
так і все інше допускає Бог для того, щоб людина не журилась, що 
буде після неї. Екклезіаста 7:14 
Погляньте на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в клуні не 
збирають, та ваш Небесний Отець годує їх; хіба ви не цінніші від 
них? Матвія 6:26 
Щоденне читання: Буття 10 
Питання до тексту:  
У книзі Буття та інших біблійних текстах неодноразово 
зустрічаються родоводи. Навіщо вони потрібні? Яку духовну 
користь можуть принести читачам? Як ця генеалогія нащадків Ноя 
допомагає зрозуміти взаємини ізраїльтян із жителями Вавилону, 
Ніневії, Ханаана? Чи знаєте ви свій родовід? Наскільки далеко? Чи 
ви усвідомлюєте себе частиною великої історії Бога? 
 

Понеділок, 6 лютого 
Серце людини лукаве понад усе, і вкрай зіпсуте, - хто його може 
осягнути? Я Господь, досліджую серце, і випробовую нутро (думки 
людини), аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за 
плодами його вчинків. . Єремії 17:9-10 
Роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо 
не ослабнемо. Галатів 6:9 
Щоденне читання: Буття 11 
Питання до тексту:  
Навіщо люди почали будувати вежу в Вавилоні? Чому це 
розлютило Бога? Як вони відносилися до повеління Бога наповнити 
землю? 
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Вівторок, 7 лютий 

Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а 
зволожують землю, роблячи її родючою, - зрощують рослинність, 
даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть, - саме так буває з Моїм 
словом, яке виходить з Моїх уст. Ісаї 55:10-11 
Якщо ж будете перебувати в Мені, а Мої слова перебуватимуть у 
вас, то чого б тільки забажали, просіть — і станеться вам. У цьому 
прославлений Мій Отець, щоб ви приносили багатий урожай і 
стали Моїми учнями. Івана 15:7-8 
Щоденне читання: Буття 11 
Питання до тексту:  
Які нові технології почали використовувати будівельники 
Вавилону? Що, окрім технологій, забезпечувало високу 
ефективність їхньої роботи? 
 

Середа, 8 лютого 
В Ньому радість нашого серця, бо на Його святе Ім’я ми 
покладаємось. Псалом 33:21 
Завжди радійте, невпинно моліться. 1 Солунян 5:16-17 
Щоденне читання: Буття 11 
Питання до тексту:  
Який висновок ми можемо зробити з історії про Вавилонську вежу? 
Про що нам каже те, що всі народи мали одне коріння, і всі несуть 
відбиток Божого гніву? 
 

Четвер, лютий 9 
Замовкніть перед Владикою Господом, адже Господній день 
близько. Софонія 1:7 
Тому й ви будьте готові, бо Син Людський приходить тієї години, 
про яку й не думаєте. Матвія 24:44 
Щоденне читання: Буття 11 
Питання до тексту:  
Що ми дізнаємося про Аврама? Які в нього були проблеми? Звідки 
походила його родина? Як він опинився в Харрані? 
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П’ятниця, 10 лютого 

Які ж гарні на горах ноги благовісника, що проголошує мир, - 
котрий звіщає Добру Новину, і котрий проголошує спасіння, 
сповіщаючи Сіонові: Твій Бог царює! Ісаї 52:7 
Взуйтеся в готовність благовістити мир. Ефесян 6:15 
Щоденне читання: Буття 12 
Питання до тексту:  
Що Господь обіцяє Авраму? Чому ця обіцянка надала йому 
мотивацію шукати нового життя в чужій землі? 
 

Субота, 11 лютого  
Господи, виведи мою душу з в’язниці, аби я прославив Твоє Ім’я. 
Псалом 142:8 
Отже, якщо Син визволить вас, то справді будете вільні. Івана 8:36 
Щоденне читання: Буття 12 
Питання до тексту:  
Навіщо Аврам бере з собою Лота? Що це каже про його довіру 
Божій обітниці? 
 

Sexagesimae - друга неділя перед Страсним часом 
Неділя, 12 лютого 

Гасло тижня: «Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть 
закам’янілими ваші серця, як було під час нарікання». Євреям 3:15 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 119:89-92,103-105,116 
Старий Заповіт: Ісаї 55:6-12а 
Новий Заповіт: Євреїв 4:12-13 
Євангеліє від Луки 8:4-15 
Проповідь: Ісаї 55:6-12а 
Гасла: 
Любіть Господа, вашого Бога, й ходіть лише Його дорогами. Ісуса 
Навина 22:5 
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Якщо хто Мені служить, нехай іде за Мною, і де Я, там буде і Мій 
слуга. Івана 12:26 
Щоденне читання: Буття 12 
Питання до тексту:  
Що робить Аврам, прийшовши в Ханаанську землю? Що це про 
нього каже? 
 

Понеділок, 13 лютого 
Не відкидай мене від Свого обличчя і не відбирай від мене Свого 
Святого Духа. Псалом 51:13 
А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але 
бив себе в груди, промовляючи: Боже, будь милосердний до мене, 
грішного! Луки 18:13 
Щоденне читання: Буття 12 
Питання до тексту:  
Чому Аврам видав свою жінку Сару за сестру в Єгипті? Чим вона 
могла бути приваблива в похилому віці? Як Бог на це реагує? 
Чому? 
 

Вівторок, 14 лютого 
Бог, насправді, добрий до Ізраїлю, - до тих, в кого чисте серце! Псалом 73:1 
Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5:8 
Щоденне читання: Буття 13 
Питання до тексту:  
Як Аврам розлучився з Лотом? Що нам каже про обох те, що 
Аврам дозволив Лотові обрати краще місце? 
  

Середа, 15 лютого 
Тому Я й надалі чинитиму з цим народом дивовижні й незбагненні 
речі, - втратять свою мудрість їхні мудреці й потьмяніє розум 
найрозумніших! Ісаї 29:14 
Тож люди дивувалися, коли бачили, що німі говорять, каліки 
здорові, кульгаві ходять, і сліпі бачать, — прославляли Бога 
Ізраїлевого. Матвія 15:31 
Щоденне читання: Буття 13 
Питання до тексту:  
Чому Бог дає нову обіцянку лише після розділення з Лотом? Чим 
вона відрізняється від обіцянки в попередньому розділі? 
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Четвер, 16 лютого 
У скруті моїй заволав я до Господа, і Він мені відповів! Йона 2:3 
Ісус сказав: Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не 
бійтеся. Луки 12:7 
Щоденне читання: Буття 14 
Питання до тексту:  
Як Авраам міг відреагувати і як відреагував на звістку, що Лот 
потрапив у полон до ворогів? У чому бойова стратегія Авраама? Які 
висновки можна зробити з того, як він звільнив свого племінника з 
полону?  
 

П’ятниця, 17 лютого 
Як же багато Твоїх діл, Господи! Ти все так мудро вчинив — земля 
сповнена Твоїм творінням. Псалом 104:24 
Достойний Ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу, 
адже Ти створив усе, і завдяки Твоїй волі все постало і було 
створене! Об’явлення 4:11 
Щоденне читання: Буття 14 
Питання до тексту:  
Ким був Мелхіседек, згаданий у цьому розділі? Чому Аврам дав 
йому десятини з військової здобичі? 
 

 
Субота, 18 лютого 

Кого, крім Тебе, маю на небесах? І коли я з Тобою, нічого не хочу на 
землі. Псалом 73:25 
Адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні 
теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке 
інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі 
Христі, нашому Господі! Римлян 8:38-39 
Щоденне читання: Буття 14 
Питання до тексту:  
Чому ця історія навчила Лота? Чи зробив він якійсь висновки 
щодо життя в Содомі? 
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Estomihi - неділя перед Страсним часом 
Неділя, 19 лютого 

Гасло тижня: «Ось ідемо в Єрусалим, і збудеться все, написане 
пророками про Сина Людського». Лук.18:31 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 31:2-6.8-9.16-17 
Старий Заповіт: Амоса 5:21-24 
Новий Заповіт: 1 Коринтян 13:1-13 
Євангеліє від Марка 8:31-38 
Проповідь: 1 Коринтян 13:1-13 
Гасла: 
Удень Господь виявляє Своє милосердя, а вночі я співаю Йому 
пісню, молюся до Бога мого життя. Псалом 42:9 
Відпустивши народ, піднявся Сам на гору, щоб молитися. Як 
звечоріло, Він залишався там на самоті. Матвія 14:23 
Щоденне читання: Буття 15 
Питання до тексту:  
Чому Бог звертається до Аврама вночі? Яку обіцянку Він йому дає? 
 
 

Понеділок, 20 лютого 
Людина, що народжена від жінки, короткий свій вік проводить у 
тривозі. Вона виходить, як квітка, і в’яне, - вона втікає, наче тінь, і не 
зупиняється.. Йов 14:1-2 
Бо ми не маємо тут постійного міста, але шукаємо майбутнього. 
Євреям 13:14 
Щоденне читання: Буття 15 
Питання до тексту:  
Чим невдоволений Аврам? Як він хоче підстрахувати Бога цього 
разу? Чому він так робить? 
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Вівторок, 21 лютого 
Давид сказав Господу: Я тяжко згрішив тим, що зробив таке! І тепер,  
Господи, прости гріх Твого слуги, адже я вчинив дуже нерозумно! 2 
Самуїла 24:10 
Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він, вірний і праведний, щоби 
простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. 1 Івана 1:9 
Щоденне читання: Буття 15 
Питання до тексту:  
В чому сенс проведеного обряду? Що каже про Бога те, шо Він 
пройшов крізь тіла один, хоча за звичаєм вони повинні були пройти 
з Аврамом разом? 
 

Попільна середа 
Середа, 22 лютого 

Узявши дванадцятьох, Він промовив до них: Ось ідемо в Єрусалим, і 
збудеться все, написане пророками про Сина Людського» Луки 18:31 
Літургійний колір: фіолетовий або чорний 
Псалом 51:3-6.11-14 
Старий Заповіт: Йоіла 2:12-19 
Новий Заповіт: 2 Петра 1:2-11 
Євангеліє від Матвія 6:16-21 
Проповідь: Матвія 6:16-21 
Гасла: 
Тож співайте Господеві, хваліть Господа, тому що Він врятував 
життя убогого, визволивши його з рук злочинців. Єремії 20:13 
Марія промовила: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, 
Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору раби Своєї. Луки 1:46-48 
Щоденне читання: Буття 15 
Питання до тексту:  
Порівняйте Божу обітницю Авраму в цьому розділі з попередніми. 
Чим вона відрізняється? Яку динаміку Ви бачите? 
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Четвер, 23 січня 
Тож наверніться, зійдіть з ваших злочинних шляхів! Для чого вам 
помирати? Єзекіїл 33:11 
Визволи нас від лукавого. Матвія 6:13 
Щоденне читання: Буття 16 
Питання до тексту:  
Яке «вирішення» питання з нащадками запропонувала Сара? Чому 
Аврам на це згодився? 
 

День апостола Матвія 
Літургійний колір: червоний 

П’ятниця, 24 лютого 
Я укладу з вами вічний Заповіт. Ісаї 55:3 
Бо скільки є Божих обітниць, то всі в Ньому — «так»! І в Ньому — 
«амінь»: для слави Бога через нас! 2 Коринтян 1:20 
Щоденне читання: Буття 16 
Питання до тексту:  
Які наслідки мала вагітність Агарі? Чому Бог її захищає і 
благословляє її нащадків? В чому іронія намагань Сари «допомогти» 
Богові? 
 

Субота, 25 лютого 
Послухайте слово Господнє, діти Ізраїля, тому що Господь висуває 
судовий позов проти мешканців землі, - адже немає ані правди, ані 
милосердя, ані пізнання Бога. Осії 4:1 
Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, Який дає 
всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Якова 1:5 
Щоденне читання: Буття 17 
Питання до тексту:  
Що нового в обіцянках Бога? В чому сенс давати нове ім’я людині? 
Що це символізує? Що символізують нові ім’я Аврама і Сари? 
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Invokavit – перша неділя Страсного часу 
Неділя, 26 лютого 

Гасло тижня: «Тому з’явився Божий Син, щоби знищити діла 
диявола». 1 Івана 3:8б  
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 91:1-6.9-12 
Старий Заповіт: Буття 3:1-19 (20-24) 
Новий Заповіт: Євреїв 4:14-16 
Євангеліє від Матвія 4:1-11 
Проповідь: Йов 2:1-13 
Гасла: 
Господь буде твоєю безпекою, і Він збереже твою ногу від пастки. 
Притчі 3:26 
Ісус молився: Не благаю, щоб Ти забрав їх від світу, але щоби зберіг 
їх від злого. Івана 17:15 
Щоденне читання: Буття 17 
Питання до тексту:  
Що таке "обрізання" і навіщо Бог наказав його робити? 
 

Понеділок, 27 лютого 
Господь іде судити світ! Він судитиме світ по справедливості, і 
народи — неупереджено. Псалом 98:9 
Хто не буде боятися, Господи, і не прославить Імені Твого? Адже 
Ти єдиний Святий, і всі народи прийдуть та поклоняться перед 
Тобою, бо об’явилися Твої суди! Об’явлення 15:4 
Щоденне читання: Буття 17 
Питання до тексту:  
Чому для Бога важливо, щоб дитину Аврааму народила саме 
Сарра? Як це пов’язано з Божим задумом щодо шлюбу? 
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Вівторок, 28 лютого 
З глибини я волаю до Тебе, Господи! Почуй мій зойк, Господи. 
Псалом 130:1-2 
І сліпий закричав, гукаючи: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене! А ті, 
які йшли попереду, погрожували йому, щоби замовк, та він ще 
дужче кричав: Сину Давидів, помилуй мене! Луки 18:38-39 
Щоденне читання: Буття 18 
Питання до тексту:  
Що поведінка Авраама каже про традиції гостинності? Чому вони 
були такими важливими в той час в тій місцевості? 
 

Середа, 1 березня 
Після цього цар сказав Даниїлові: Насправді ваш Бог є Богом над 
богами, Владикою над царями.  Даниїла 2:47 
Павло сказав: О, царю Агрипо! Чи віриш, пророкам? Знаю, що 
віриш! Агрипа ж Павлові: Ще трохи і мене переконаєш стати 
християнином! Дії 26:27-28 
Щоденне читання: Буття 18 
Питання до тексту:  
Як Ви думаєте, з ким зустрічається Авраам? Яку обіцянку він 
отримує? 
 

Четвер, 2 березня 
Господь сказав Якову: Ось Я з тобою, і оберігатиму тебе всюди, куди 
підеш, і поверну тебе в цю землю. Буття 28:15 
Вірний Той, Хто покликав вас; Він і здійснить! 1 Солунян 5:24 
Щоденне читання: Буття 18 
Питання до тексту:  
Чим схожі і чим відрізняються реакції Авраама в 15 розділі і 
Сарри на пророцтво про народження сина? 
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П’ятниця, 3 березня 
Ти поставив мої ноги на просторому місці. Псалом 31:9 
Я молю, щоб очі вашого серця просвітились, щоб ви знали, якою є 
надія Його покликання. Ефесян 1:18 
Щоденне читання: Буття 18 
Питання до тексту:  
В чому полягає суть місії Авраама (19 вірш)? Як це контрастує з 
оповіданням про Вавилонську вежу? 
 

Субота, 4 березня 
Слова Господні є чистими словами, - сріблом випробуваним вогнем, 
відокремленим від землі і сім раз очищеним.  Псалом 12:7 
Слова, які Я вам сказав, є дух і життя. Івана 6:63 
Щоденне читання: Буття 18 
Питання до тексту:  
В чому полягає суть місії Авраама (19 вірш)? Як це контрастує з 
оповіданням про Вавилонську вежу? 
 

Reminiscere - друга неділя Страсного часу 
Неділя, 5 березня 

Гасло тижня: «Але Бог виявляє Свою любов до нас тим, що Христос 
за нас помер, коли ми були ще грішниками диявола». Рим.5:8 
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 25:1-9  
Старий Заповіт: Буття 3:1-19 (20-24) 
Новий Заповіт: Римлян 5:1-5(6-11) 
Євангеліє від Івана 3:14-21 
Проповідь: Марка 12:1-12 
Гасла: 
Господь сказав – і сталося, Він звелів – і з’явилось. Псалом 33:9 
У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти ввійшов 
під мій дах, але тільки скажи слово, — і мій слуга одужає. Матвія 8:8 
Щоденне читання: Буття 18 
Питання до тексту:  
Чому Авраам молиться за помилування Содома? Чим незвичайна 
та повчальна його молитва? 
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Понеділок, 6 березня 
Так говорить Господь Саваот: Той, хто доторкається до вас, 
торкається зіниці Мого ока. Захарії 2:12 
Запевняю вас: те, що зробили одному з Моїх найменших братів, ви 
зробили Мені. Матвія 25:40 
Щоденне читання: Буття 19 
Питання до тексту:  
Хто прийшов до Лота до Содома? Чому гостей стало двоє, коли в 
Авраама їх було троє? 
 

Вівторок, 7 березня 
Нехай Господь і надалі не залишає нас і не відкидає нас. 1 Царів 8:57 
Нехай спрямує Господь ваші серця до Божої любові та до Христової 
терпеливості. 2 Солунян 3:5 
Щоденне читання: Буття 19 
Питання до тексту:  
Чим гостинність Лота схожа на гостинність Авраама у 
попередньому розділі? 
 

Середа, 8 березня 
О земле, земле, земле! Вислухай Господнє слово! Єремії 22:29 
Те, що на вухо почуєте, проповідуйте на дахах. Матвія 10:27 
Щоденне читання: Буття 19 
Питання до тексту:  
Як поведінка жителів Содома доводить, що гнів Бога на них та 
рішення покарати їхнє місто були справедливими? 
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Четвер, 9 березня 
Господь, твій Бог, був з тобою, так що тобі нічого не бракувало. 
Второзаконня 2:7 
Ісус сказав своїм учням: Коли Я послав вас без гаманця, без торби і 
без взуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони ж сказали: Нічого. 
Луки 22:35 
Щоденне читання: Буття 19 
Питання до тексту:  
Як Лот намагається врятувати своїх гостей? Що похвально у його 
зусиллях, а що викликає огиду? 
 

П’ятниця, 10 березня 
Не дрімає і не спить Охоронець Ізраїлю! Псалом 121:4 
Покладіть на Нього всі ваші турботи, бо Він дбає про вас. 1 Петра 5:7 
Щоденне читання: Буття 19 
Питання до тексту:  
До яких сумних наслідків призвело дружину та дітей Лота їхнє 
тривале перебування у Содомі? 
 

Субота, 11 березня 
Мойсей сказав: Отже, я пропоную вам сьогодні благословення і 
прокляття. Благословення, якщо будете дотримуватися Заповідей 
Господа, вашого Бога, які я вам сьогодні переповідаю. А прокляття, 
якщо не будете дотримуватися Заповідей Господа, вашого Бога. 
Второзаконня 11:26-28 
Ісус сказав: Якщо будете зберігати Мої заповіді, то перебуватимете в 
любові Моїй. Івана 15:10 
Щоденне читання: Буття 20 
Питання до тексту:  
Де раніше у книзі Буття ми вже зустрічалися з подібною ситуацією 
в житті Авраама та Сарри? Про що говорить той факт, що патріарх 
та його дружина майже точно повторюють помилки минулого? Як 
ці помилки вплинуть на майбутнє їхнього сина (Бут. 26:6-10)? 
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Oculi - 3 неділя Страсного часу 
Неділя, 12 березня 

Гасло тижня: «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається 
назад, не годиться для божого Царства». Луки 9:62  
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 34:16-23  
Старий Заповіт: 1 Царів 19:1-8(9-13а)   
Новий Заповіт: Ефесян 5:1-2(3-7)8-9 
Євангеліє від Луки 9:57-62 
Проповідь: Луки 22:47-53 
Гасла: 
Господь, твій Бог, щедро обдарує тебе добром у кожному ділі твоїх 
рук. Второзаконня 30:9 
Адже то Бог за Своєю доброю волею викликає у вас і бажання, і 
дію. Филип’ян 2:13 
Щоденне читання: Буття 20 
Питання до тексту:  
Тут у 7 вірші вперше у Біблії зустрічається слово "пророк". Що воно 
значить? Які завдання Бог ставив перед пророками? 
 

Понеділок, 13 березня 
Чому народи мають говорити: Де їхній Бог? Наш Бог на небесах! 
Він чинить усе, що забажає. Псалом 115:2-3 
Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям 
скрізь каятися. Дії 17:30 
Щоденне читання: Буття 21 
Питання до тексту:  
Що означає ім'я Ісаак? Як воно нагадує Аврааму і Саррі про їхню 
скептичну реакцію на обіцяне Богом? 

 
 
 
 
 
 



30 
 

Вівторок, 14 березня 
Я прийду, аби зібрати всі народи та язики, - вони прийдуть і 
побачать Мою славу! Ісаї 66:18 
Бог, Який сказав: Нехай із темряви засяє світло! — освітив наші 
серця, щоби просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. 2 
Коринтян 4:6 
Щоденне читання: Буття 21 
Питання до тексту:  
Авраам обрізав сина у восьмий день його життя. Для чого? 
 

Середа, 15 березня 
Бо велике до нас Його милосердя, а Господня вірність незмінна 
повіки. Алілуя! Псалом 117:2 
Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець 
співчуття і Бог усякої втіхи. 2 Коринтян 1:3 
Щоденне читання: Буття 21 
Питання до тексту:  
Який конфлікт у сім'ї патріарха виник після народження Ісаака? Чи 
можна його уникнути? Як Бог спрямовує учасників цього 
конфлікту до вирішення проблеми? 
 

Четвер, 16 березня 
Він захищав Своїх людей, немов зіницю ока. Второзаконня 32:10 
Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог 
перебуває в ньому. 1 Івана 4:16 
Щоденне читання: Буття 21 
Питання до тексту:  
З якою метою було укладено союз Авраама з Авімелехом? Які 
проблеми турбували тих, хто його уклав? Як цей розділ допомагає 
нам навчитися вирішувати проблеми з оточуючими людьми 
мирним шляхом? 
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П’ятниця, 17 березня 
Хіба ж Твої очі, Господи, не побачили б правди? Єремії 5:3 
Вірний у найменшому — і у великому вірний; несправедливий у 
найменшому — і у великому несправедливий. Луки 16:10 
Щоденне читання: Буття 22 
Питання до тексту:  
Хіба Бог не знав заздалегідь, що Авраам виявить абсолютну 
послух? Якщо знав, навіщо влаштовував йому таке складне 
випробування? 
 

Субота, 18 березня 
Всі відступили, разом стали непридатними; нема нікого, хто чинив 
би добро, - немає ні одного. Псалом 14:3 
Але вузькі ті ворота й тісна та дорога, що ведуть до життя, — і мало 
є тих, хто їх знаходить. Матвія 7:14 
Щоденне читання: Буття 22 
Питання до тексту:  
Що ця історія говорить про віру у воскресіння мертвих? 
Порівняйте Бут. 22:5 і Євр. 11:17-19. 
 

Laetare - Четверта неділя Страсного часу 
Неділя, 19 березня 

Гасло тижня: «Якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно 
залишиться одне. Якщо ж умре, - принесе великий урожай». Ів.12:24  
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 84:2-13  
Старий Заповіт: 1 Царів 19:1-8(9-13а)   
Новий Заповіт: 2 Коринтян 1:3-7 
Євангеліє від Івана 12:20-24 
Проповідь: Ісаї 54:7-10 
Гасла: 
Ніхто не є таким святим, як Господь, - немає нікого, окрім Тебе!  
1 Самуїла 2:2 
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Той, Хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому 
житті, 1 Петра 1:15 
Щоденне читання: Буття 22 
Питання до тексту:  
Порівняйте обітницю в цьому розділі Аврааму з попередніми. Які 
акценти тут ставить Бог? Чому? 
 

Понеділок, 20 березня 
Ходіть, і будемо жити в Господному світлі! Ісаї 2:5 
Ісус сказав: Я — Світло для світу! Хто піде за Мною, той не 
ходитиме в темряві, але матиме Світло життя. Івана 8:12 
Щоденне читання: Буття 23 
Питання до тексту:  
Скільки років було Авраамові та Ісакові, коли померла Сарра? Як 
відреагував Авраам на факт розлуки з дружиною? Чому правильно 
сумувати за померлими? Як подальші події показують важливість 
правильного ставлення до останків коханої людини та вчать 
піклуватися про їхнє поховання? 
 

Вівторок, 21 березня 
Не лише хлібом живе людина, але і всім тим, що виходить з 
Господніх уст. Второзаконня 8:3 
Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя. Івана 6:68 
Щоденне читання: Буття 23 
Питання до тексту:  
Які уроки можна отримати з того, як Авраам веде переговори з 
місцевими жителями про покупку землі для поховання Сарри? 
Чому він не погодився взяти землю у подарунок? Як купівля поля 
та печери пов'язані з обіцянням Бога дати Аврааму не лише 
потомство, а й землю? 
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Середа, 22 березня 
Загублену вівцю Я відшукаю і поверну заблудлу, поранену 
перев’яжу, а слабку зміцню. Єзекіїля 34:16 
І, прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: 
Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася! Луки:15:6 
Щоденне читання: Буття 24 
Питання до тексту:  
Чим відрізняється підхід Авраама у справі улаштування сімейного 
благополуччя Ісаака від сучасних традицій у цьому питанні? Чому 
Авраам не хоче брати наречену Ісааку з-поміж місцевих дівчат і не 
погоджується на повернення сина на його батьківщину, до 
Месопотамії? 
 

Четвер, 23 березня 
Ти приборкуєш ревіння моря, шум його хвиль і заворушення 
народів! Псалом 65:8 
Захарія сказав: Який дотримає клятву, котру Він дав нашому батькові 
Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили 
Йому у святості й праведності, доки будемо жити. Луки 1:73-75 
Щоденне читання: Буття 24 
Питання до тексту:  
Як віра допомагає Аврааму та його слузі у пошуку нареченої для 
Ісаака? Що ця історія допомагає нам дізнатися про те, як молитися 
Богу в складній ситуації? У чому полягає і в чому не варто 
наслідувати молитовний досвід, описаний тут? 
 

П’ятниця, 24 березня 
Так говорить Господь: Я повчав вас щодня, зі самого ранку, але 
Мене ви не слухались. Єремії 35:14 
Ісус відказав: Дійсно блаженні ті, які слухають Боже слово і 
бережуть його! Луки 11:28 
Щоденне читання: Буття 24 
Питання до тексту:  
Які якості Ревекки зазначені у цьому сюжеті?  
Які якості слуги Авраама можна взяти для наслідування в нашому 
житті? 
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Свято Благовіщення народження Ісуса 
Літургійний колір: білий 

Субота, 25 березня 
Стримана людина краща за хоробру, і хто володіє собою, сильніший 
від того, хто завойовує міста. Притчі 16:32 
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. 
Матвія 5:9 
Щоденне читання: Буття 25 
Питання до тексту:  
Чому Авраам не поділив порівну спадщину між синами Хеттури та 
Ісааком? Чи нема тут несправедливості? 
 

Judica – п’ята неділя Страсного часу 
Неділя, 26 березня 

Гасло тижня: «Так само і Син Людський - прийшов Він не для того, 
щоби служили Йому, а щоби послужити й віддати Свою душу як 
викуп за багатьох!». Матвія 20:28  
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 43:1-5  
Старий Заповіт: Буття 22:1-14(15-19); 
Новий Заповіт: Євреїв 5:(1-6)7-9(10)  
Євангеліє від Івана 12:20-24 
Проповідь: Марка 10:35-45 
Гасла: 
Соломон сказав на посвяченні храму: Але ж, хіба, й справді, Богу 
мешкати на землі? 1 Царів 8:27 
Бога ніхто ніколи не бачив, та Єдинородний Бог, Який у лоні Отця, 
— Він явив Його. Івана 1:18 
Щоденне читання: Буття 24 
Питання до тексту:  
З якою проблемою зіштовхнулися Ісаак і Ревекка? Як вона була 
вирішена? Що обіцяв Бог Ревецці? 
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Понеділок, 27 березня 

Як Твоє Ім’я, о Боже, так само й слава Твоя сягає кінців землі. 
Псалом 48:10 
Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне. 
Матвія 10:7 
Щоденне читання: Буття 25 
Питання до тексту:  
Чим займалися Ісав та Яків? Які в них були відносини з батьками? 
  

Вівторок, 28 березня 
Адже Він знає, з чого ми створені, - пам’ятає, що ми – порох! Псалом 103:14 
Ми завжди носимо в тілі мертвість Ісуса, щоб і життя Ісуса 
проявилося в нашому тілі. 2 Коринтян 4:10 
Щоденне читання: Буття 25 
Питання до тексту:  
За яких обставин Ісав продав своє первородство? Що це каже прой 
ого відношення до місії діда і батька? 
 

Середа, 29 березня 
Хваліть Господа, всі народи! Прославляйте Його, всі племена. 
Псалом 117:1 
В день П’ятидесятниці люди сказали: Ми чуємо, як вони говорять 
нашими мовами про Божу велич! Дії 2:11 
Щоденне читання: Буття 26 
Питання до тексту:  
Чим схожа ситуація з Ісаком і Ревекою, що потрапила до будинку 
филистимського вождя, на аналогічні історії з Авраамом та 
Саррою? Чи випадково життєві моделі біблійних героїв 
повторюються через якийсь час? 
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Четвер, 30 березня 
Все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Екклезіаста 3:1 
Узявши дванадцятьох, Він промовив до них: Ось ідемо в Єрусалим, і 
збудеться все, написане пророками про Сина Людського. Луки 18:31 
Щоденне читання: Буття 26 
Питання до тексту:  
Господь повторює Ісааку обітницю, яку давав Аврааму. Чому саме 
за цих обставин? 
 

 
П’ятниця, 31 березня 

Коли ж Ізраїльтяни заголосили до Господа про допомогу, Господь 
підняв визволителя Ізраїлю, котрий їх врятував. Суддів 3:9 
Захарія сказав: Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і 
викупив Свій народ. Луки 1:68 
Щоденне читання: Буття 26 
Питання до тексту:  
Яку роль в житті народів пустелі грає вода? Чому було так важливо 
упом’янути про колодязі? 
 

Субота, 1 квітня 
Адже Господь, заради Свого великого Імені, не залишить Свого 
народу. 1 Самуїла 12:22 
Якщо ми невірні, то Він залишиться вірним, бо Себе зректися не 
може. 2 Тимофія 2:13 
Щоденне читання: Буття 26 
Питання до тексту:  
Яку роль в житті народі пустелі грає вода? Чому було так важливо 
згадати про колодязі? І чому після цього Бог знову нагадує про 
обітниці? 
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Пальмова неділя – Шоста неділя Страсного часу 
Неділя, 2 квітня 

Гасло тижня: «Має бути піднятий Син Людський, щоб кожний, хто 
вірить у Нього, мав вічне життя». Івана 3:14.15  
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 69:2-4.8-10.14.21б-22.30 
Старий Заповіт: Ісаї 50:4-9 
Новий Заповіт: Филип'ян 2:5-11 
Євангеліє від Івана 12:12-19 
Проповідь: Івана 12:12-19 
Гасла: 
Я оберну їхній смуток на радість. Єремії 31:13 
Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені. Матвія 5:4 
Щоденне читання: Буття 27 
Питання до тексту:  
Яку оцінку можна дати діям героїв цього розділу? Хто із них може 
бути названий позитивним персонажем? Проблема улюбленців 
(фаворитів) у Ісаака та Ревекки – чим вона була викликана? 
 

Понеділок, 3 квітня 
Я завжди маю Господа перед собою. Псалом 16:8 
Дивлячись на Проводиря і Вершителя віри, на Ісуса, Який, 
незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів 
хрест і сів праворуч Божого престолу. Євреїв 12:2 
Щоденне читання: Буття 27 
Питання до тексту:  
В чому паралель між благословенням Ісаака, та Божими обітницями 
йому та Аврааму? 
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Вівторок, 4 квітня 
Не бійся, земле, радій і веселися, адже Господь зробив велику 
справу! Йоіла 2:21 
Багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі 
чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний Цар, Який іде в 
Ім’я Господнє! Луки 19:37-38 
Щоденне читання: Буття 27 
Питання до тексту:  
Чому Ісаак не дав благословення Ісаву, коли шахрайство було 
викрите? Як все ж таки «благословення» отримав Ісав? Яка була його 
реакція? 
 

Середа, 5 квітня 
Він любить праведність і справедливість. Псалом 33:5 
Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи 
багатим, заради вас Він став убогим, аби ви збагатилися Його 
зубожінням. 2 Коринтян 8:9 
Щоденне читання: Буття 27-28 
Питання до тексту:  
Чому Ісаак наполягав на тому, щоб Яків одружився, вибравши 
дружину виключно з дочок Лавана? Як це пов’язано з відношенням 
Ревекки до дружин Ісава? 
 

Великий Четвер 
Четвер, 6 квітня 

Гасло дня: «Пам’ятними учинив Він Свої чудеса, - милосердний і 
співчутливий Господь». Псалом 111:4  
Літургійний колір: білий 
Псалом 111:1-10 
Старий Заповіт: Вихід 12:1-14 
Новий Заповіт: 1 Коринтян 11:17-29.33--34а 
Євангеліє від Івана 13:1-15.34-35 
Проповідь: Луки 22:39-46 
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Гасла: 
Бог сказав: Надалі, у всі дні землі, сівба і жнива, холод і спека, літо і 
зима, день і ніч – не припиняться! Буття 8:22 
Ісус,  взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи: 
Це тіло Моє, яке за вас віддається; це робіть на спомин про Мене. 
Так само й чашу по вечері, кажучи: Ця чаша — Новий Завіт у Моїй 
крові, яка за вас проливається. Луки 22:19-20 
Щоденне читання: Буття 28 
Питання до тексту:  
Яке видіння Бог дав Якову на шляху до Лавану, і що воно могло 
означати?  
 

Страсна П'ятниця 
П’ятниця, 7 квітня 

Гасло дня: «Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного 
Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя 
вічне». Івана 3:16  
Літургійний колір: чорний 
Псалом 22:2-9.12.16.19-20 
Старий Заповіт: Ісаї 52:13-15.53:1-12 
Новий Заповіт: 2 Коринтян 5:(14б-18)19-21 
Євангеліє від Івана 19:16-30 
Проповідь: Колоссян 1:13-20 
Гасла: 
Скуштуйте, й побачите, Який добрий Господь. Блаженна людина, 
яка покладається на Нього. Псалом 34:9 
Один із злочинців сказав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у 
Царство Твоє! А Він сказав йому: Запевняю тебе: сьогодні ти будеш 
зі Мною в раю! Луки 23:42-43 
Щоденне читання: Буття 28 
Питання до тексту:  
Я Як відреагував Яків на одкровення від Бога? Що в цій реакції 
можна назвати похвальним, а що є сумнівним? 
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Велика субота 
Літургійний колір: чорний 

Субота, 8 квітня 
Господь витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота й 
поставив на скелі мої ноги та зміцнив мої кроки. Псалом 40: 3 
Христос один раз за гріхи постраждав, — праведний за 
неправедних, аби привести вас до Бога; убитий тілом, але 
оживлений Духом; Ним Він і духам, які були у в’язниці, прийшов і 
проповідував. 1 Петра 3:18-19 
Щоденне читання: Буття 29 
Питання до тексту:  
Як Лаван обманув Якова? В чому іронія? 
 

Великдень – Воскресіння Христове 
Неділя, 9 квітня 

Гасло тижня: «І був Я мертвий, і ось Я живий навіки-віків. Я маю 
ключі від смерті й від аду». Об’явлення 1:18  
Літургійний колір: білий 
Псалом 118:14-24  
Старий Заповіт: 1 Самуїла 2:1-8а 
Новий Заповіт: 1 Коринтян 15:1-11 
Євангеліє від Марка 16:1-8 
Проповідь: 1 Коринтян 15:1-11; 
Гасла: 
Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Псалом 3:6 
А як воскрес Він уранці першого дня тижня, то з’явився найперше 
Марії Магдалині, з якої вигнав сім бісів. Пішовши, вона сповістила 
тим, які з Ним були. Вони плакали й ридали. Марка 16:9-10 
Щоденне читання: Буття 29 
Питання до тексту:  
Як відчувала себе Лія в шлюбі з Яковом? Яку розраду дав їй 
Господь? 
 
 



41 
 

 
Понеділок, 10 квітня 

Господь воюватиме за вас, а ви залишайтеся спокійними. Вихід 14:14 
Подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса 
Христа. 1 Коринтян 15:57 
Щоденне читання: Буття 30 
Питання до тексту:  
Як розвивалося суперництво між Лією та Рахиллю? Скільки дітей 
народилося від Якова? Яку роль вони потім зіграють? 
 

Вівторок, 11 квітня 
Всевишнього ти зробив своєю фортецею. Псалом 91:9 
Наскільки в нас множаться страждання Христа, настільки через 
Христа множиться і наша втіха. 2 Коринтян 1:5 
Щоденне читання: Буття 30 
Питання до тексту:  
Чому Лаван не хотів відпускати Якова? Як Господь благословив 
його і чому? 
 

Середа, квітень 12 
Я – Мої руки розпростерли небеса, - Я наказую всім небесним 
воїнствам! Ісаї 45:12 
Усе добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, 
сходить від Отця світла, в Якого немає зміни, ні тіні переміни. Якова 1:17 
Щоденне читання: Буття 30 
Питання до тексту:  
Яким чином Яків організував селекцію худоби? Що це каже про 
його характер і відносини з тестем? 
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Четвер, 13 квітня 
Господь, у Своєму великому милосерді Ти остаточно їх не 
знищував і не залишав їх. Неємії 9:31 
Ісус сказав: Бо Я живу, і ви будете жити. Івана 14:9 
Щоденне читання: Буття 31 
Питання до тексту:  
Хто і чому підказав ідею перехитрити Лавана Якову? З якої нової 
сторони Ви можете подивитися на ситуацію? 
 

 
П’ятниця, 14 квітня 

Надходить такий час, - говорить Господь, - коли Я виведу від 
Давида праведний Паросток. Він, як Цар, правитиме мудро та 
запровадить на землі правосуддя і справедливість. Єремії 23:5 
Ісус визволить тих, які через страх смерті все життя утримувалися в 
рабстві. Євреїв 2:15 
Щоденне читання: Буття 31 
Питання до тексту:   
Як Лія і Рахіль поставилися до планів Якова повернутися до 
Ханаану? Що їх об’єднало? 
 

Субота, 15 квітня 
Бог – мудрий серцем і могутній силою; хто може Йому протистояти 
й залишитись неушкодженим? Йова 9:4 
О, людино! Хто ти, що сперечаєшся з Богом? Римлян 9:20 
Щоденне читання: Буття 31 
Питання до тексту:  
Що вкрала Рахіль? Чому вона це зробила, і яке це мало наслідки? 
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Quasimodogeniti – перша неділя після Великодня 

Неділя, 16 квітня 
Гасло тижня: «Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса 
Христа, Якій зі Свого великого милосердя через воскресіння з 
мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії». 1 Петра 1:3  
Літургійний колір: білий 
Псалом 116:1-9.13 
Старий Заповіт: Ісаї 40:26-31 
Новий Заповіт: 1 Петра 1:3-9 
Євангеліє від Івана 20:19-29 
Проповідь: Буття 32:23-32 
Гасла: 
Звеличуйте Господа, Бога нашого, поклоняючись біля підніжжя 
Його стіп! Святий Він! Псалом 99:5 
І як вони помолилися, затряслося те місце, де вони були зібрані, і 
всі наповнилися Святим Духом і сміливо почали говорити Боже 
Слово. Дії 4:31 
Щоденне читання: Буття 31 
Питання до тексту:  
Що зрозумів Яків про Бога і Його роль в своєму житті? Яке 
враження його свідоцтво склало на Лавана? До чого вони 
домовилися? 
 

Понеділок, 17 квітня 
Ті, що опинились далеко на чужині, не забувайте Господа, і нехай 
думка про Єрусалим зберігається у вашому серці. Єремії 51:50 
Тож ви більше не чужі й не захожі, а співгромадяни святих і 
домашні для Бога. Ефесян 2:19 
Щоденне читання: Буття 32 
Питання до тексту:  
Яка нова небезпека загрожувала Якову після розлучення з Лаваном? 
Що він робить, щоб упоратися з нею? Чи міг він щось зробити для 
її вирішення раніше? 
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Вівторок, 18 квітня 
Цар Ізраїлів, Господь посеред тебе, тому більше не зазнаєш лиха. 
Софонії 3:15 
Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові й розсудливості.  
2 Тимофія 1:7 
Щоденне читання: Буття 32 
Питання до тексту:  
Чим показова ця молитва Якова? Що з неї може бути для нас 
добрим прикладом? 
 

Середа, 19 квітня 
Коли Я вас спасу, станете серед них благословенням! Захарії 8:13 
Не тому, що ми спроможні самі собою над чимось роздумувати, наче 
самі від себе, але наша спроможність — від Бога. 2 Коринтян 3:5 
Щоденне читання: Буття 32 
Питання до тексту:  
Хто боровся з Яковом уночі? Навіщо? Яким був результат битви? 
Яке нове ім’я отримав Яків? Як воно його характеризує? 
 

Четвер, 20 квітня 
Господь сказав: Я захищу це місто, збережу його заради Себе. 2 
Царів 19:34 
Не бійся, мале стадо, бо вподобав ваш Отець дати вам Царство. 
Луки 12:32 
Щоденне читання: Буття 33 
Питання до тексту:  
Про що говорить той порядок, у якому Яків розташував своїх дітей 
та дружин? Як він сам зустрів Ісава? Чим відрізняється ця зустріч 
від ситуації у минулому, коли Яків купив у брата первородство за 
тарілку супу? 
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П’ятниця, 21 квітня 
Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього. 
Вихід 20:16 
Жодне погане слово хай не виходить з ваших уст, а тільки добре 
для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. 
Ефесян 4:29 
Щоденне читання: Буття 33 
Питання до тексту:  
Чим могла б закінчитись і чим закінчилася зустріч братів? Як ми 
реагуємо, коли очікувані нами нещастя не справджуються? 
 

Субота, 22 квітня 
Господи, повідом мені про мій кінець і яке число моїх днів, аби я 
знав, наскільки короткочасне моє життя. Псалом 39:5 
Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, 
то маємо будівлю від Бога: дім нерукотворний, вічний, на небесах.  
2 Коринтян 5:1 
Щоденне читання: Буття 33 
Питання до тексту:  
Про що говорить факт улаштування Яковом жертовника та його 
звернення до Бога після повернення на батьківщину? 
 

Misericordias Domini – друга неділя після Великодня 
Неділя, 23 квітня 

Гасло тижня: «Я - Пастир Добрий! Мої вівці слухаються Мого 
голосу, і Я знаю їх, і вони йдуть за Мною, і Я даю їм вічне життя». 
Івана 10:11а,27-28а  
Літургійний колір: білий 
Псалом 23:1-6  
Старий Заповіт: Єзекіїля 34:1-16.31 
Новий Заповіт: 1 Петра 2:212б-25 
Євангеліє від Івана 10:11-16(27-30) 
Проповідь: 1 Петра 5:1-4 
Гасла: 
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Невже хтось може сховатися в якійсь криївці, так що Я його не 
побачу? – говорить Господь. Хіба то не Я наповнюю небо і землю? 
Єремії 23:24 
І немає створіння, яке б сховалося від Нього, але все оголене й 
відкрите перед Його очима, — Йому дамо звіт! Євреїв 4:13 
Щоденне читання: Буття 34 
Питання до тексту:  
Що означало намір Діни "подивитися на дочок тієї землі"? Яку 
оцінку можна надати цьому бажанню? Що трапилося після цього? 
 

Понеділок,  24 квітня 
Моя душа очікує Господа більше, ніж вартові світанку. Псалом 130:6 
Зберігайте себе в Божій любові, очікуючи милості нашого Господа 
Ісуса Христа для вічного життя. Юди 21 
Щоденне читання: Буття 34 
Питання до тексту:  
Як Сихем та Хамора намагалися залагодити ситуацію? До якої 
згоди вони дійшли з Яковом? Чому вони на це пішли? 
 

День Євангеліста Марка  
Літургійний колір: червоний або білий 

Вівторок, 25 квітня 
Для праведного і в темряві сяє світло, - він милосердний, щедрий і 
справедливий. Псалом 112:4 
Адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну 
славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме.  
2 Коринтян 4:17-18 
Щоденне читання: Буття 34 
Питання до тексту:  
Як можна оцінити вчинок Симеона та Левія? Як відреагував Яків на 
дії його синів? Які це мало наслідки? 
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Середа, 26 квітня 
Там знову лунатимуть звуки радості та галас веселощів, голос 
нареченого й голос нареченої, - вигуки тих, що закликають: 
Прославляйте Господа Саваота, тому що Господь добрий, і Його 
милосердя вічне! Єремії 33:11 
Адже для всіх людей з’явилася спасаюча Божа благодать. Титу 2:11 
Щоденне читання: Буття 35 
Питання до тексту:  
Про що говорить той факт, що саме у складний життєвий момент 
Бог є Якову і дає свої вказівки для його сім'ї? 
 

Четвер, 27 квітня 
Я створив тебе, щоб ти був Моїм слугою, тож ти, Ізраїлю, мене не 
забувай! Ісаї 44:21 
Хіба відкинув Бог Свій народ? Зовсім ні! Римлян 11:1 
Щоденне читання: Буття 35 
Питання до тексту:  
Про яких чужих богів йдеться у Бут.35:2-4? звідки вони могли 
з'явитись у сім'ї благочестивого Якова? 
 

П’ятниця, 28 квітня 
Нехай не вихваляється той, хто підперізує до пояса меч, а той, хто 
підперізує його від пояса після бою. 1 Царів 20:11 
Аби ваш розум оновлювався духом. Ефесян 4:23 
Щоденне читання: Буття 35 
Питання до тексту:  
Що таке “страх Божий” (побут.35:5)? Для кого він був небезпечним і 
для кого добрим? 
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Субота, 29 квітня 
Ти поклонишся Господу, твоєму Богові. Ти радітимеш усіма 
благами, які Господь, твій Бог, дав тобі й твоїй родині. Второзаконня 
26:10-11 
Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не носилися високо й не 
покладали надії на непевне багатство, але на Бога, Який нам усе дає 
щедро, для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачувалися в 
добрих ділах, були щедрими, радо ділилися. 1 Тимофія 6:17-18 
Щоденне читання: Буття 35 
Питання до тексту:  
Навіщо у Вефілі Бог знову повторює слова заповіту, який Він уклав 
з Авраамом та його нащадками? 
 

Jubilate – третя неділя після Великодня 
Неділя, 30 квітня 

Гасло тижня: «Отже, хто в Христі, той нове творіння; давнє минуло, - 
ось постало нове!». 2 Коринтян 5:17  
Літургійний колір: білий 
Псалом 66:1-9  
Старий Заповіт: Буття 1:1-2:4а  
Новий Заповіт: Дії 17:22-34 
Євангеліє від Івана 15:1-8  
Проповідь: Івана 16:16-23а 
Гасла: 
Прокинувся Яків зі свого сну і проголосив: Є Господь на цьому 
місці, а я й не знав! Буття 28:16 
І сказали вони один одному: Хіба не палало наше серце, коли Він 
говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Луки 24:32 
Щоденне читання: Буття 35 
Питання до тексту:  
Про який гріх Рувіма, первістка Якова, повідомляється у цьому 
сюжеті? Як Яків сприйняв звістку про те, що сталося? 
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Понеділок, 1 травня 
О, які ж великі Його ознаки і які потужні Його чудеса! Його 
царство є вічним царством, і Його владарювання з роду в рід! 
Даниїла 3:33 
Тому, одержуючи непохитне Царство, маємо благодать, якою 
служимо до вподоби Богові з побожністю і страхом. Євреїв 12:28 
Щоденне читання: Буття 36 
Питання до тексту:  
Навіщо в книзі Буття родовід Ісава? Які відношення були між 
євреями та ідумеями протягом історії? 
 

Вівторок, 2 травня 
Господи благий! Прости кожного, хто всім своїм серцем бажає 
шукати Господа. 2 Хронік 30:18-19 
Ісус сказав: Я прийшов кликати не праведних, а грішників. Марка 2:17 
Щоденне читання: Буття 37 
Питання до тексту:  
Як у стосунках Якова з Йосипом проявився фаворитизм, який 
раніше був у сім'ї Ісака та Ревеки, де кожен із батьків мав своїх 
улюбленців? Як це співвідноситься зі сосунками Якова з 
дружинами? 
 

День Апостолів Філіпа і Якова молодшого 
Літургійний колір: червоний 

Середа, 3 травня 
Будьте святими, бо Я, Господь, ваш Бог, святий. Левіти 19:2 
Щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали 
надію на Христа. Ефесян 1:12 
Щоденне читання: Буття 37 
Питання до тексту:  
Які сни Господь дав Йосипові? Що вони означали? Що каже про 
нього бажання розповісти про сни рідним? 
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Четвер, 4 травня 
Мій язик оспівуватиме слово Твоє, оскільки всі Твої Заповіді 
праведні. Псалом 119:172 
Адже я не соромлюся Радісної Звістки [Христа], тому що вона — 
Божа сила на спасіння кожному, хто вірить. Римлян 1:16 
Щоденне читання: Буття 37 
Питання до тексту:  
Який сенс має незначний, на перший погляд, епізод, де Йосип 
запитує перехожого про те, де він зможе знайти своїх братів? 
 

П’ятниця, 5 травня 
В один день Я зітру провину цієї землі. Захарії 3:9 
Ісус Христос — примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й 
за гріхи всього світу. 1 Івана 2:2 
Щоденне читання: Буття 37 
Питання до тексту:  
Що задумали брати зробити з Йосипом, і що все ж таки зробили? 
Яка була їх мотивація? Як поводяться Рувим з Юдою?  
Де ми вже зустрічали в книзі Буття історію про те, як обманюють 
батька за допомогою одягу сина? Чи випадково цей збіг? 
 

Субота, 6 травня 
Та коли вони налягли на мене, я звернувся до Господа, заволав до 
мого Бога. І Він почув мій голос. Псалом 18:7 
А Він був Сам на кормі — спав на подушці. І будять Його, і кажуть 
Йому: Учителю, хіба Тобі байдуже, що ми гинемо? Марка 4:38 
Щоденне читання: Буття 38 
Питання до тексту:  
З ким одружується Юда, син Якова? Як це поєднується із турботою 
про вибір правильної дружини в досвіді Ісака та Якова, про який ми 
читали раніше? Як складається доля Іра, первістка Юди? 
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Cantate – четверта неділя після Великодня 
Неділя, 7 травня 

Гасло тижня: «Заспівайте Господеві нову пісню, бо Він учинив 
чудеса». Псалом 98:1  
Літургійний колір: білий 
Псалом 98:1-9 
Старий Заповіт: 1 Самуїла 16,14-23 
Новий Заповіт: Колосян 3:12-17 
Євангеліє від Луки 19:37-40 
Проповідь: 1 Самуїла 16,14-23; 
Гасла: 
Якщо твій ворог голодний, нагодуй його хлібом, якщо він 
спрагнений, дай йому води, адже так ти сиплеш йому на голову 
жаристе вугілля, і Господь винагородить тебе. Притчі 25:21-22 
Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не очікуючи, 
— і буде вам велика нагорода: ви будете синами Всевишнього, тому 
що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Луки 6:35 
Щоденне читання: Буття 38 
Питання до тексту:  
Що сталося між Юдою та Тамар'ю? Де вже зустрічався випадок 
інцесту у книзі Буття? 
Як цей випадок допоміг Іуді перестати намагатися вийняти "сучок з 
ока" Тамарі і зосередитися на своєму "колоді"? Який урок ми можемо 
отримати для себе з цього вчинку Юди? 
 

Понеділок, 8 травня 
Бог сказав Мойсеєві: Я є Той, Хто Є. Вихід 3:14 
Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Римлян 8:31 
Щоденне читання: Буття 39 
Питання до тексту:  
Скільки разів у цьому розділі згадується фраза "Господь був з 
Йосипом", незважаючи на біди, що спіткали його? Про що це каже? 
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Вівторок, 9 травня 
Небесний Бог створить царство, яке не зруйнується повіки. Даниїла 2:44 
Ісус сказав апостолам: Як заповів Мені Мій Отець Царство, так і Я 
заповідаю вам, — щоб ви їли й пили за Моїм столом у Моєму 
Царстві. Луки 22:29-30 
Щоденне читання: Буття 39 
Питання до тексту:  
У чому саме виявилася реальність присутності Бога в житті 
Йосипа? Що ми очікуємо отримати завдяки присутності Бога з 
нами? 
 

Середа,  10 травня 
Хіба справді Моя рука стала коротшою, щоб спасати, або нема в 
Мене сили рятувати? Ісаї 50:2 
І ось прокажений, прийшовши, кланявся Йому й говорив: Господи, 
коли хочеш, Ти можеш мене очистити. Матвія 8:2 
Щоденне читання: Буття 39 
Питання до тексту:  
Як ця історія показує важливість готовності зробити вибір між 
тимчасовими перевагами земного благополуччя і вірністю Богові, 
яка обіцяє вічну нагороду? 
 

Четвер, 11 травня 
Так говорить Господь: Коли виногроно наливається соком, то 
застерігають щоб не знищувати його, бо в ньому благословення! Так 
і Я зроблю з тими, котрі Мені служать, - не знищу всіх! Ісаї 65:8 
Адже не послав Бог [Свого] Сина у світ, щоб судити світ, але щоби 
через Нього спасти світ. Івана 3:17 
Щоденне читання: Буття 39 
Питання до тексту:  
Якими мотивами керувався Йосип, коли чинив спротив прагненню 
дружини Потіфара спокусити його? Що це говорить про його 
стосунки з Богом? 
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П’ятниця, 12 травня 
З плачем вони вийдуть, - а Я, потішаючи, попроваджу їх до водних 
потоків рівною дорогою, на якій вони не спотикатимуться. Адже Я – 
Отець Ізраїлю. Єремії 31:9 
Тож і ви нині маєте смуток, та Я знову побачу вас, і зрадіє ваше 
серце, і вашої радості вже ніхто не забере від вас. Івана 16:22 
Щоденне читання: Буття 39 
Питання до тексту:  
Йосип вдруге був відданий і змушений несправедливо страждати. 
Що допомогло йому впоратися з почуттями та зберегти 
самовладання на черговому складному для нього життєвому 
повороті? 
 

Субота, 13 травня 
Я буду з тобою, аби тебе визволяти й рятувати тебе, - говорить 
Господь. Єремії 15:20 
Тому приступаймо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати 
милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Євреїв 4:16 
Щоденне читання: Буття 39 
Питання до тексту:  
Як присутність Йосипа та його діяльність впливали на оточуючих 
його людей у будинку Потіфара та в'язниці? Наскільки наша 
присутність є благотворною для тих, хто перебуває з нами в сім'ї та 
на роботі? 
 

Rogate – п’ята неділя після Великодня 
Неділя, 14 травня 

Гасло тижня: «Благословенний Бог, Який не відкинув моєї молитви, 
і не відмовив мені у й Своєму милосерді». Псалом 66:20  
Літургійний колір: білий 
Псалом 95:1-7a 
Старий Заповіт: Вихід 32:7-14 
Новий Заповіт: 1Тимофія 2:1-6а 
Євангеліє від Луки 11:1-13 
Проповідь: 1Тимофія 2:1-6а 
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Гасла: 
Даниїл сказав: Мій Бог послав Свого ангела, аби він замкнув пащі 
левів, так що вони не завдали мені жодної шкоди. Даниїла 6:23 
Ісус сказав: Мої вівці слухаються Мого голосу, і Я знаю їх, і вони 
йдуть за Мною, і ніхто не забере їх з Моїх рук. Івана 10:27,28 
Щоденне читання: Буття 40 
Питання до тексту:  
Чи випадково головні виночерпій та хлібодар опинилися в одній 
в'язниці з Йосипом? Як Бог виявляє себе у влаштуванні обставин 
нашого життя? Як навчитися помічати Божу руку в повсякденних 
подіях? 
 

Понеділок, 15 травня 
Він зібрав їх із різних країн, - зі сходу й заходу, з півночі й півдня. 
Тож нехай прославляють Господа за Його милосердя і за Його 
дивовижні діла для людських дітей! Псалом 107:3,8 
Багато хто прийде зі сходу й заходу і сяде з Авраамом, Ісааком та 
Яковом у Царстві Небесному. Матвія 8:11 
Щоденне читання: Буття 40 
Питання до тексту:  
Які дари для служіння Богові та людям мав Йосип? Як він це 
виявив? Як нам навчитися відкривати свої духовні дарування і 
застосовувати їх на славу Бога і на благо оточуючих? 
 

Вівторок, 16 травня 
Всі ті, котрі перебували в темряві і в тіні смерті, були сковані 
нуждою і залізом. У своєму горі вони заволали до Господа, і Він їх 
звільнив від їхніх скорбот. Тому нехай прославляють Господа за 
Його милосердя і чудеса Його для людських дітей! Псалом 
107:10,13,15 
Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. 
Матвія 5:10 
Щоденне читання: Буття 40 
Питання до тексту:  
На що сподівався Йосип, просячи у виночерпія "згадати про нього" 
після виходу на волю та відновлення на колишній посаді? 
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Середа, 17 травня 
Господи, не карай мене у Своєму гніві, не картай мене, коли Ти 
обурений. Псалом 6:2 
Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через 
Господа нашого Ісуса Христа, Який помер за нас. 1 Солунян 5:9-10 
Щоденне читання: Буття 40 
Питання до тексту:  
Скільки часу довелося Йосипу провести у в'язниці, поки не настав 
радикальний поворот у його долі? Що ми робимо, коли нам 
здається, що Бог часом надто зволікає у Своєму піклуванні про нас? 
 

Вознесіння Господнє 
Четвер, 18 травня 

Гасло дня: «Якщо Я буду піднятий від землі, то притягну всіх до 
Себе!» Івана 12:32  
Літургійний колір: білий 
Псалом 47:2-10 
Старий Заповіт: 1 Царів 8:22-24.26-28 
Новий Заповіт: Дії 1:3-11 
Євангеліє від Луки 24:44-53 
Проповідь: Луки 24:44-53 
Гасла: 
У серці людини багато задумів, - але збудеться Господня воля. 
Притчі 19:21 
А вони зійшлися й запитували Його, кажучи: Господи, чи не в цей 
час Ти відновиш царство Ізраїля? Та Він сказав їм: Не вам знати час 
і строки, котрі Отець встановив Своєю владою, але ви приймете 
силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете Моїми свідками в 
Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії — і аж до краю землі! Дії 1:6-8 
Щоденне читання: Буття 41 
Питання до тексту:  
Як Бог спілкувався з людьми через сни? Якщо так, як визначити 
божественне походження сну та його точне значення? Як 
колишні нещастя Йосипа стали інструментами Бога для його 
зросту? 
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П’ятниця,  19 травня 
Увесь зібраний тут люд пізнає, що Господь спасає не мечем і не 
списом! 1 Самуїла 17:47 
До якого тільки дому ввійдете, спочатку кажіть: Мир цьому дому! 
Луки 10:5 
Щоденне читання: Буття 41 
Питання до тексту:  
З чого видно, що Йосип став служителем для миру (Єгипту) та 
церкви (ізраїльтян)? Як приклад Йосипа допомагає відповісти на 
запитання, чи християни повинні бути поза політикою чи ні? 
 

Субота, 20 травня 
Я був готовий відповісти тим, котрі про Мене не питали; Мене 
знайшли ті, які не шукали Мене. Ісаї 65:1 
Багато перших будуть останніми, а останні — першими. Матвія 19:30 
Щоденне читання: Буття 41 
Питання до тексту:  
Що рухає Йосипом - освіченість чи мудрість? Це одне і теж? 
Якщо ні, то чи існує між ними взаємозв'язок? Що можна 
дізнатися про віру Йосипа, дивлячись на створену ним сім'ю? 
 

Exaudi – шоста неділя після Великодня 
Неділя, 21 травня 

Гасло тижня: «Якщо Я буду піднятий від землі, то притягну всіх до 
Себе!» Івана 12:32  
Літургійний колір: білий 
Псалом 27:1.7-14 
Старий Заповіт: Єремії 31:31-34 
Новий Заповіт: Ефесян 3:14-21 
Євангеліє від Івана 16:5-15 
Проповідь: 1 Самуїла 3:1-10 
Гасла: 
Поверни мені радість Свого спасіння і зміцни в мені Духа 
слухняності. Псалом 51:14 
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Як хтось між вами страждає, нехай молиться. Як хтось радіє, нехай 
співає псалми. Якова 5:13 
Щоденне читання: Буття 42 
Питання до тексту:  
Навіщо Йосип відправляє братів у в'язницю? Чому він не 
відкривається їм відразу ж після їхнього прибуття? Про що 
говорить той факт, що Йосип згадав свої пророчі сни? 
 

Понеділок, 22 травня 
Ось чому я похвалив радість, бо нічого кращого для людини під 
сонцем немає, як тільки їсти, пити і веселитись... Тож нехай це 
супроводжує її в праці впродовж усього віку життя, яке дає їй Бог 
під сонцем. Екклезіаста 8:15 
Радійте завжди в Господі; і ще раз кажу: радійте! Филип’ян 4:4 
Щоденне читання: Буття 42 
Питання до тексту:  
З якою метою Йосип повертає їм срібло у мішки? Що хорошого 
відбувається з його братами у цій історії? 
 

Вівторок, 23 травня 
Пильнуйте ж, аби чинити так, як заповів Господь, твій Бог. Не 
звертайте ні праворуч, ні ліворуч. Второзаконня 5:32 
Ісус сказав йому: Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, 
і всією своєю душею, і всією своєю думкою! Це — перша і 
найбільша заповідь. Друга — подібна до неї: Любитимеш свого 
ближнього, як самого себе! Матвія 22:37-39 
Щоденне читання: Буття 43-44 
Питання до тексту:  
Як би ви оцінили віру Якова після розлуки з Йосипом? 
Хто переконливіше пояснює необхідність йти знову до Єгипту, 
взявши з собою Веніямина – Рувим чи Юда? 
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Середа, 24 травня 
Коли знемагає у мені мій дух. Але Тобі відома моя стежка. Псалом 142:4 
Прийдіть до Мене всі втомлені та обтяжені, — і Я заспокою вас! 
Матвія 11:28 
Щоденне читання: Буття 43-44 
Питання до тексту:  
Навіщо Йосип робить урочистий бенкет для братів? 
Навіщо він робить трюк зі срібною чашею? 
 

Четвер, 25 травня 
Ти ж, Віфлеєме-Ефрато, найменший серед Юдиних тисячників. З 
тебе вийде за Моєю волею Той, Хто буде Владикою в Ізраїлі, - хоч 
Його походження від початку, від часів віковічних. Міхея 5:1 
Безперечно, що таємниця благочестя велика: Той, Хто з’явився в тілі, 
оправдався в Дусі, показався ангелам, був проповідуваний між 
народами, в Нього повірили у світі, Він вознісся у славі. 1 Тимофія 3:16 
Щоденне читання: Буття 43-44 
Питання до тексту:  
Як Йосип визначив, що час відкритися братам? 
Що видатного зробив Юда? Як це доповнює те, що нам відомо 
про нього з попередніх оповідань? 
 

П’ятниця, 26 травня 
Господь, наш Бог, справедливий в усіх Своїх учинках. Даниїла 9:14 
Бог показує Свою справедливість нинішнього часу, — що Він 
справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Римлян 3:26 
Щоденне читання: Буття 45 
Питання до тексту:  
Як Йосип розуміє істину про Боже всевладдя та 
відповідальність людини? Наскільки це вчення допомагає йому 
вибачити своїх братів? У чому виявляється прощення Йосипом 
своїх братів? 
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Субота, 27 травня 
Бог вірний, у Нього немає омани, Він справедливий і правий! 
Второзаконня 32:4 
А що Він у нас перебуває, дізнаємося від Духа, Якого Він нам дав. 1 
Івана 3:24 
Щоденне читання: Буття 45 
Питання до тексту:  
Навіщо давати стільки подарунків братам, якщо вони незабаром 
повернуться назад, до Єгипту? Чому Йосип просить братів не 
сваритися дорогою додому? 
 

П'ятидесятниця 
Неділя, 28 травня 

Гасло тижня: «Не силою і не людською могутністю, а лише Моїм 
Духом, - говорить Господь Саваот!» Захарії 4:6б  
Літургійний колір: червоний 
Псалом 118:24-29 
Старий Заповіт: Буття 11:1-9 
Новий Заповіт: Дії 2:1-21 
Євангеліє від Івана 14:15-27 
Проповідь: 1 Коринтян 2:12-16 
Гасла: 
Я Сам, - говорить Господь, - стану довкола нього вогняною стіною, і 
буду для нього славою. Захарії 2:9 
Коли настав день П’ятидесятниці, усі вони були однодушно разом. І 
з’явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І 
всі вони наповнилися Духом Святим. Дії 2:1,3-4 
Щоденне читання: Буття 46 
Питання до тексту:  
Чим відрізняється становище родичів Йосипа від становища 
єгиптян під час голоду в Єгипті? Що Ви думаєте про те, що Бог 
обрав одну сім’ю, до того ж не завжди слухняну, і береже її на 
фоні навколишнх страждань? 
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Понеділок, 29 травня 
Адже срібло Моє і золото також Моє, - говорить Господь Саваот. 
Аггея 2:8 
Усі ті, які повірили, мали одне серце і душу; і ніхто нічого зі свого 
майна не називав власним, бо все було в них спільне. Дії 4:32 
Щоденне читання: Буття 47-48 
Питання до тексту:  
Чому Яків наполягав, щоб його поховали в Ханаані, а не в 
Єгипті? Поміркуйте над Бут. 47:29-31. 

 

Вівторок, 30 травня 
Чи Господня рука може бути закороткою? Числа 11:23 
Ісус сказав: Знову запевняю вас: коли двоє з вас на землі погодяться 
просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від Мого 
Отця Небесного. Матвія 18:19 
Щоденне читання: Буття 47-48 
Питання до тексту:  
Чим схожі благословення Якова Ісаком (Бут. 27) та Єфрема 
Яковом (Бут. 48)? Як зрозуміти Бут. 48:22? 
 

Середа, 31 травня 
Ти обернув мій плач на радість, Ти зняв з мене веретище, і 
підперезав мене радістю. Псалом 30:12 
Бог же надії нехай наповнить вас усякою радістю і миром у вірі, 
щоб ви силою Святого Духа збагатилися надією. Римлян 15:13 
Щоденне читання: Буття 49 
Питання до тексту:  
У чому полягає сенс благословення, яке Яків дав своїм синам? 
Як минуле з його успіхами та помилками вплинуло на отримані 
синами перспективи? 
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Четвер, 1 червня 
Мій Владика Господь знищить смерть навіки. Ісаї 25:8 
Я хочу пізнати Його, і силу Його воскресіння, і бути спільником у 
Його стражданнях, уподібнюючись Його смерті, аби якось досягти 
воскресіння мертвих. Филип’ян 3:10-11 
Щоденне читання: Буття 50 
Питання до тексту:  
Як цей розділ показує важливість обрядів і церемоній, 
пов'язаних із похованням померлих близьких нам людей? 
Чому Йосип не погодився поховати батька у Єгипті? яке це 
мало значення? 
 

 
П’ятниця,  2 червня 

Це місце Я сповню миром, - говорить Господь Саваот. Аггея 2:9 
Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були 
покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Колосян 3:15 
Щоденне читання: Буття 50 
Питання до тексту:  
Якою сценою закінчується книга Буття? Чому брати Йосипа не 
вірять у щирість його прощення? 
Як Йосип поєднує розуміння гріховності вчиненого братами 
вчинку і віру у верховне правління Бога, який спрямовує всі 
події життя Своєю сильною та люблячою рукою? 

 

Субота, 3 червня 
Ось до тебе йде твій Цар! Він праведний, спасаючий і лагідний, їде 
на ослі. Захарії 9:9 
Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Матвія 5:5 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Що Ви знаєте про апостола Івана, автора цього Євангелія? Як це 
може вплинути на зміст книги? 
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Трійця 
Неділя, 3 червня 

Гасло тижня: «Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і 
спільність Святого Духа – з усіма вами. Амінь» 2 Коринтян 13:13  
Літургійний колір:  
Псалом 113 
Старий Заповіт: Ісаї 6:1-8(9-13); 
Новий Заповіт: Римлян 11:32-36 
Євангеліє від Івана 3:1-8(9-13)  
Проповідь: Ісаї 6:1-8(9-13); 
Гасла: 
Справедливий Господь на всіх Своїх шляхах і милосердний у всіх 
Своїх учинках. Псалом 145:17 
Я впевнений у тому, що Той, Хто розпочав у вас добре діло, 
завершить його до дня Ісуса Христа. Филип’ян 1:6 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Які Ви бачите паралелі між першим розділом книги Буття, та 
першим розділом Євангелія від Івана? Яка роль Слова в 
оповіданні про сотворіння? 
 

Понеділок, 5 червня 
Батько дітям сповіщатиме про Твоє милосердя! Ісаї 38:19 
Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому; 
будьте вкорінені й збудовані в Ньому, зміцнюйтеся вірою, як ви 
навчилися, переповнюючись [у Ньому] подякою. Колосян 2:6-7 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Іван використовує термін Логос (Слово), який мав широке 
поширення в грекомовній філософії. Як Ви думаєте, чому він 
так робить, і що це може сказати про його аудиторію? 
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Вівторок, 6 червня 

Після того як створив Господь Бог із землі всіх польових звірів, і 
всіх небесних птахів, то привів їх до Адама. І дав Адам назви всім 
тваринам. Буття 2:19,20 
Чи не п’ять горобців продають за два асарії? І жодний з них не 
забутий перед Богом. Луки 12:6 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Які ще сильні образи згадує Іван? Як вони допомагають 
зрозуміти служіння Ісуса? 
 

Середа,  7 червня 
Ходіть лише тією дорогою, яку Господь, ваш Бог, визначив для вас, 
щоб зберегти вам життя. Второзаконня 5:33 
А все, що раніше було написане, написане для нашого навчання, 
щоби через терпіння і втіху з Писання ми мали надію. Римлян 15:4 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Як євангеліст описує Івана Хрестителя? Чому він використовує 
саме ці вирази? 
 

Четвер, 8 червня 
Боаз сказав Рут: Нехай твоя винагорода буде повною від Господа до 
Якого ти прибула, аби знайти захист під Його крилами. Рут 2:12 
Прийшовши, Христос благовістив мир вам — далеким, і мир вам — 
близьким. Ефесян 2:17 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Євангеліст вперше згадує про народження від Бога. До кого 
відноситься ця згадка? Чи вірите Ви, що також народжені від 
Бога? 
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П’ятниця, 9 червня 
Господь, твій Бог, обернув прокляття тобі в благословення, бо 
Господь, твій Бог, любить тебе. Второзаконня 23:5 
А довготерпіння нашого Господа вважайте за спасіння. 2 Петра 3:15 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Для чого «Слово стало тілом»? Як це характеризує місію Ісуса? В 
чому важливість втілення (вірш 17)? 
 

 
Субота, 10 червня 

Я напою спраглу душу і насичу кожного стомленого. Єремії 31:25 
Блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Матвія 5:3 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Як Іван Хреститель протиставляє Закон і благодать? Що Ви 
знаєте про їх функції? 
 

Перша неділя після Трійці 
Неділя, 11 червня 

Гасло тижня: «Хто слухає вас, - той Мене слухає, а хто гордує вами, - 
Мною гордує». Луки 10:16а  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 34:2-11 
Старий Заповіт: Єремії 23:16-29 
Новий Заповіт: 1 Івана 4:13-21; 
Євангеліє від Луки 16:19-31 
Проповідь: 1 Івана 4:13-21; 
Гасла: 
Наверніться до Господа, від Котрого ви так далеко віддалились! Ісаї 31:6 
Вірним є слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос 
прийшов у світ, аби спасти грішників. 1 Тимофія 1:15 
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Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Що означає «Христос»? Чому посланці питають, чи не є Іван 
Іллєю або Пророком (Второзаконня 18:18)? 
 

Понеділок, 12 червня 
Глянь на моє приниження й на моє горе, - і прости всі мої гріхи! 
Псалом 25:18 
Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі 
буде більша, ніж за дев’яноста дев’ятьма праведниками, які не 
потребують покаяння. Луки 15:7 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Ким себе називає Іван Хреститель (Ісаї 40:35)? Що це означає? 
Чому інші євангелісти вказують, що він був обіцяним Іллею 
(Матвія 17:12, Луки 1:17), а сам Іван це заперечує? 
 

Вівторок, 13 червня 
Тож тепер, нехай прославиться Твоя сила, Господи, про яку Ти 
сказав. Числа 14:17 
Марія сказала: Зробив мені велике Сильний! І святе Ім’я Його. Луки 1:49 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Чим було хрещення для юдеїв того часу? Навіщо Іван хрестив 
водою? (вірш 31)? Чим воно відрізняється від християнського 
Таїнства? 
 

Середа, 14 червня 
Господом буде хвалитися моя душа. Нехай це чують лагідні й 
веселяться. Псалом 34:3 
Радійте завжди в Господі; і ще раз кажу: радійте! Нехай ваша 
лагідність стане відомою всім людям. Господь близько! Филип’ян 4:4,5 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Чому Хреститель називає Ісуса саме Ягням? Який можливий 
зв’язок між Хрещенням Ісуса в Йордані та тим, що Він бере на 
себе гріх світу? 
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Четвер, 15 червня 
Я злив Свій Дух на Ізраїлів рід, але Я більше не сховаю від них 
Свого обличчя, - говорить Владика Господь. Єзекіїля 39:29 
Сам Дух свідчить нашому духові, що ми — діти Божі. Римлян 8:16 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Як Іван зрозумів, що перед ним саме Божий Син? Яка тут також 
можлива паралель з першим розділом книги Буття? І що це 
може означати в контексті розуміння Святої Трійці? 
 

П’ятниця, 16 червеня 
Нехай же ніколи не станеться таке, щоб ми збунтувалися проти 
Господа, чи відвернулись тепер від Господа. Ісуса Навина 22:29 
Не залишаймо своїх зібрань, як то деякі ввели у звичку, але 
заохочуймо один одного. Євреїв 10:25 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Чому два учня Івана Хрестителя пішли за Ісусом? Як Він 
мотивує їх йти за Собою? 
З якими учнями Ісуса ми знайомимося в першому розділі? Іван 
не називає себе по імені, але ми можемо зрозуміти що він також 
згадує і про себе. В якому вірші? 
 

Субота,  17 червня 
Бог над богами – Господь, проголосив і закликав землю від сходу 
сонця і до заходу. Псалом 50:1 
Боже Царство не прийде помітно, і не скажуть: Ось тут воно, або 
там! Адже Боже Царство всередині вас! Луки 17:20-21 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 1 
Питання до тексту:  
Чому Симон так зацікавився після слів Андрія? Яку надію він 
міг покладати на потенційного Месію? 
Які біблійні образи ми зустрічаємо в діалозі Ісуса з Нафанаїлом? 
Що вони можуть означати? 
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Друга неділя після Трійці 
Неділя, 18 червня 

Гасло тижня: «Прийдіть до Мене всі втомлені та обтяжені, - і Я 
заспокою вас!». Матвія 11:28  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 36:6-10 
Старий Заповіт: Ісаї 55:1-5 
Новий Заповіт: Ефесян 2:11-22 
Євангеліє від Луки 14:15-24 
Проповідь: Луки 14:15-24 
Гасла: 
Твої небеса і земля також Твоя. Ти заснував Усесвіт з усім, що 
наповнює його. Ти створив північ і південь. Псалом 89:12-13 
У Христі створене все,— усе через Нього і для Нього створене. Він 
— раніш усього, і все існує в Ньому. Колосян 1:16-17 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
В якому положенні опинилося би подружжя, якщо б вино 
закінчилося під час весілля? 
Як ви собі уявляєте діалог Ісуса і Марії? Чому Він так 
неоднозначно відповідає, проте все одно допомагає? 
 

Понеділок, 19 червня 
Усі, котрі Тебе залишають, осоромляться. Оскільки вони залишили 
Господа – Джерело живої води. Єремії 17:13 
Бог сказав: Я спраглому дам задаром живої води з джерела. 
Об’явлення 21:6 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
Як себе почували слуги, які виконували розпорядження Ісуса? 
Яку роль зіграли слуги в цій оповіді? Як би Ви себе почували на 
їх місці? 
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Вівторок, 20 червня 
Господь почує молитви знедолених і не знехтує їхнім благанням. 
Псалом 102:18 
Нічим не журіться, але в усьому молитвою та благаннями з 
подякою висловлюйте ваші прохання Богові. Филип’ян 4:6 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
Чому розпорядник весілля так сильно дивується? 
Який результат мало це диво на хід весілля та репутацію 
подружжя? 
 

Середа, 21 червня 
Збільшилась журба мого серця. Визволь мене з моїх скорбот. 
Псалом 25:17 
Ісус сказав: У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні: Я 
переміг світ! Івана 16:33 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
Ісус використав Свою владу задля того, щоб дати радість десяткам 
людей. Чи згодні ви з тим, що влада повинна нести радість? 
 

Четвер, 22 червня 
Господь, згадай і не розривай Твого Заповіту з нами. Єремії 14:21 
Вірним є Бог, Який покликав вас до спільності з Його Сином — 
Ісусом Христом, нашим Господом. 1 Коринтян 1:9 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
Своє перше знамення, яке підтверджує, що Він дійсно є очікуваний 
Месія, Ісус здійснює майже потайки на весіллі в невеличкому 
містечку. Що це нам може казати про характер Ісуса та про Його 
Царство? 
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П’ятниця, 23 червня 
Господь сказав Мойсею: Увесь народ, серед якого ти перебуваєш, 
побачить Господні діла. Вихід 34:10 
Ісус ходив по всій Галілеї, навчаючи в їхніх синагогах, 
проповідуючи Євангеліє Царства та зцілюючи всяку недугу і всяку 
хворобу в народі. Матвія 4:23 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
Чому Ісус так поводить Себе в Єрусалимському Храмі? Який 
висновок зробили для себе з цього учні? 
 

День народження Івана хрестителя 
Літургійний колір: білий 

Субота, 24 червня 
О, людино, Він сказав тобі, що є добре, і чого Господь очікує від 
тебе, а саме: Щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити 
милосердя, і в покорі ходив з твоїм Богом! Міхея 6:8 
Плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Филип’ян 2:5 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
Який знак Своєї влади обіцяє показати Ісус юдеям? Який це має 
зв’язок з Пасхальним часом, що наближається? 
 

Третя неділя після Трійці 
Неділя, 25 червня 

Гасло тижня: «Син Людський прийшов знайти та спасти те, що 
загинуло!». Луки 19:10  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 103:1-13 
Старий Заповіт: Міхея 7:18-20 
Новий Заповіт: 1Тимофія 1:12-17 
Євангеліє від Луки 15:1-3.11б-32 
Проповідь: Йони 3:10-4:11 
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День аугсбурзького віросповідання 

Літургійний колір: червоний 
Гасла: 
Видіння стосується визначеного часу. Якщо навіть забариться, 
продовжуй чекати. Аввакума 2:3 
Тому будьте мудрі й ревні в молитвах! Насамперед майте щиру 
любов один до одного. 1 Петра 4:7-8 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 2 
Питання до тексту:  
Яке було відношення Ісуса до того, що багато людей в Нього 
повірили? Чому воно було саме таким? 
 

Понеділок, 26 червня 
Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимуся лиха, бо 
Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох втішатимуть мене. Псалом 23: 4 
У всьому нас тіснять, але ми не пригноблені; ми в скрутних 
обставинах, але не впадаємо в розпач; нас переслідують, але ми не 
залишені; нас принижують, але ми не вигублені. 2 Коринтян 4:8-9 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 3 
Питання до тексту:  
Хто такі фарисеї? Що Ви про них знаєте? 
Як звертається Никодим до Ісуса? Ким він Його визнає? Як Ви 
думаєте, це звичайна ввічливість, чи щире визнання? 
 

Вівторок, 27 червня 
Тоді кожна людина визнає, що Я – Господь, твій Спаситель і 
Викупитель! Ісаї 49:26 
Ісус промовив до них: Дана Мені вся влада на небі й на землі. Тож 
ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого 
Духа, навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. Матвія 28:18-20 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 3 
Питання до тексту:  
Чому Ісус відповідає йому саме таким чином? Що Никодим міг 
розуміти під Божим Царством (і що Ви під ним розумієте)? Як він 
сприйняв слова «народиться згори»? 
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Середа, 28 червня 
Прославлю Твоє Ім’я за Твою любов і Твою справедливість, бо Ти 
понад усе звеличив Своє Ім’я та Своє слово. Псалом 138:2 
Відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, — живим 
Божим Словом, що перебуває [вічно]. 1 Петра 1:23 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 3 
Питання до тексту:  
Як Ісус розкриває вчення про нове народження? Чому згадує про 
воду і Дух? Який це має зв’язок з Хрещенням? 
 

День Апостолів Петра і Павла 
Четвер, 29 червня 

Літургійний колір: червоний 
Господь зі мною, як могутній витязь! Єремії 20:11 
Дякую Тому, Хто зміцнює мене, — Ісусові Христові, Господу 
нашому, оскільки, настановивши на служіння, Він відніс мене до 
числа вірних. 1 Тимофія 1:12 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 3 
Питання до тексту:  
Чому Ісус згадує мідного змія в пустелі (Числа 21:4-9)? Яку частину 
Свого служіння Він пророкує? Який це матиме зв’язок з 
народженням згори та Божим Царством? 
 

П’ятниця, 30 червня 
Коли хтось впаде, то хіба не встає? Хіба той, хто зіб’ється з дороги, 
не вертається назад? Єремії 8:4 
І сказали апостоли Господу: Додай нам віри! Луки 17:5 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 3 
Питання до тексту:  
Для чого Бог послав Свого Сина в світ? Що таке віра, про яку каже 
Ісус? В чому вона полягає? 
В чому зв’язок між світлом та правдою? Що Ісус називає судом? 
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Субота, 1 липня 
Господи, Тобі я доручив свою справу! Єремії 11:20 
Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Матвія 6:10 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 3 
Питання до тексту:  
Як реагують учні Івана Хрестителя на популярність Ісуса? Як він 
відповідає їм? Що це каже нам про нього? 
 

Четверта неділя після Трійці 
Неділя, 2 липня 

Гасло тижня: «Носіть тягарі один одного і таким чином виконаєте 
Закон Христа». Галатам 6:2  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 42:2-6 
Старий Заповіт: Буття 50:15-21 
Новий Заповіт: Римлян 12:17-21 
Євангеліє від Луки 6:36-42 
Проповідь: 1 Петра 3:8-17 
Гасла: 
Земля, Господи, повна Твого милосердя, - навчай мене Своїм 
постановам! Псалом 119:64 
Отже, усе, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і 
ви, бо в цьому Закон і Пророки. Матвія 7:12 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 3 
Питання до тексту:  
Якими є відносини між Батьком та Сином? Як сприйняття Ісуса 
впливає на вічне життя? 
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Понеділок, 3 липня 
Благослови, душе моя, Господа і не забувай усіх Його благодійств. 
Псалом 103:2 
За все дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. 1Солунян 5:18 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 4 
Питання до тексту:  
Що таке Самарія? Які люди там жили, і які в них були відносини з 
юдеями? 
Що здивувало самарянку в проханні Ісуса? Як Він відповідає на її 
репліки? Що Він мав на увазі? Я самарянка спочатку Його 
зрозуміла 
 

Вівторок, 4 липня 
Незмінного в намірах Ти зберігаєш у повному спокої, бо він надію 
покладає на Тебе. Ісаї 26:3 
Той, Хто зміцнює нас з вами у Христі і Хто помазав нас, — це Бог. 2 
Коринтян 1:21 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 4 
Питання до тексту:  
Чому Ісус згадує про чоловіка самарянки? Який це, можливо, має 
зв’язок з історією північного Ізраїльського царства до полону? 
 

Середа, 5 липня 
Я, Господь, не змінююся. Малахії 3:6 
Милість Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Луки 1:50 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 4 
Питання до тексту:  
Чому жінка поставила саме це питання, коли зрозуміла що перед 
нею пророк? Як Ісус на нього відповідає? Що означала ця відповідь 
тоді і означає зараз для Вас? 
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Четвер, 6 липня 
До Тебе, Господи, підношу я мою душу. Боже мій, на Тебе я 
покладаюсь, не дай мені осоромитись. Псалом 25:1-2 
Закхей прагнув побачити Ісуса, хто Він. Луки 19:3 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 4 
Питання до тексту:  
Чому самарянка спитала про Месію? Що вона почала робити, коли 
Ісус відповів їй, що це – Він, і які це мало наслідки? 
 

П’ятниця, 7 липня 
Ти поклав перед Собою наші провини, - навіть наші таємні гріхи – 
у світлі Твого обличчя. Псалом 90:8 
І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. 
Матвія 6:12 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 4 
Питання до тексту:  
Якою є страва, про яку не знають учні? Як ця відповідь 
характеризує Ісуса? 
Яке значення мало те, що Ісус не просто відкрився жінці, але й 
провів час в Самарії, де багато людей в Нього повірили та визнали 
Спасителем? 
 

Субота, 8 липня 
Пам’ять щодо праведного благословенна. Притчі 10:7 
Аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірою і терпінням 
успадковують обітниці. Євреям 6:12 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 4 
Питання до тексту:  
Чому придворний звернувся до Ісуса за зціленням? Який шлях він 
повинний був подолати, щоб зустрітися з Ним? 
Чому Ісус не йде до його дому, але зцілює «дистанційно»? Що міг 
відчувати батько до того, як зустрів своїх слуг і отримав від них 
добру звістку? 
Яку реакцію спричинило зцілення? Що таке «дім», і хто входить в 
це поняття? 
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П’ята неділя після Трійці 
Неділя, 9 липня 

Гасло тижня: «Адже ви спасенні благодаттю через віру, і це не від 
вас, це Божий дар». Ефесян 2:8  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 73:1-3.8-10.23-26  
Старий Заповіт: Буття 12:1-4а 
Новий Заповіт: Римлян 7:15-25a 
Євангеліє від Матвія 11:16-19,25-30 
Проповідь: Івана 1:35-51 
Гасла: 
Їхня громада утвердиться переді Мною. Єремії 30:20 
Павло написав: Отже, коли є якась втіха в Христі, коли є якась 
відрада в любові, коли є якась спільність духа, коли є якесь 
милосердя і щедрість, доповніть мою радість, щоб ви думали те 
саме, мали ту саму любов, були однодушні й однієї думки. 
Филип’ян 2:1-2 
 

Понеділок, 10 липня 
Тож підемо, поклонимося, припадемо, і схилимось на коліна перед 
Господом, Який нас створив. Псалом 95:6 
А Цареві віків — нетлінному, невидимому, єдиному, [премудрому] 
Богові — честь і слава навіки-віків! 1 Тимофія 1:17 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 5 
Питання до тексту:  
Чому Ісус звертається саме до цього хворого? Якою було в 
стародавні часи життя людини, яка не могла самостійно ходити?  
На ця людина сподівалася? Що каже йому Ісус? Як на це реагує 
хворий? 
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Вівторок, 11 липня 
Немає нічого кращого для людини, як бути задоволеним своєю 
справою, оскільки така її доля. Екклезіаста 3:22 
І все, що тільки робите, — словом або ділом, — усе робіть в Ім’я 
Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Колосян 3:17 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 5 
Питання до тексту:  
Яка була реакція юдеїв, коли вони побачили зціленного, який несе 
свою лежанку? Що це каже про них? 
В чому полягала суть претензій юдеїв до Ісуса? На яку заповідь вони 
спиралися? Як вона обґрунтовується в Старому заповіті (Вихід 20:11)? 
Що відповідає Ісус, спираючись на перший розділ книги Буття? 
Яку реакцію це викликало в юдеїв? 
 

Середа, 12 липня 
Пожалій, Господи, Твій народ і не віддавай на поталу Твоєї 
спадщини, аби над нею не глумились народи. Йоїла 2:17 
Христос віддав Себе за нас, щоб викупити нас від усякого 
беззаконня, очистити Собі особливий народ, ревний до добрих діл. 
Титу 2:14 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 5 
Питання до тексту:  
Яку владу дав Батько Сину? Що відношення до Сина каже про 
відношення до Батька? Порівняйте з Івана 1:14. 
Яка участь очікує на тих, хто слухає слово Ісуса та вірить в Того, 
Хто Його послав? 
 

Четвер, 13 липня 
Рувим сказав своїм братам: Не проливайте крові! Буття 37:22 
Завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. 1 Солунян 5:15 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 5 
Питання до тексту:  
Ісус згадує про воскресіння життя та воскресіння суду. Яку картину 
Він малює перед слухачами. Де Ви зустрічали схожий образ? 
 



77 
 

П’ятниця, 14 липень 
Адже ти є святим народом для Господа, твого Бога. Господь обрав 
тебе, щоб ти був для Нього особливим народом з усіх народів, що 
на землі. Второзаконня 14:2 
Бо ви всі — сини світла й сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні 
темряві. 1 Солунян 5:5 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 5 
Питання до тексту:  
Ісус називає Себе Сином Людським. Яку роль ця фігура відіграє в 
книзі Даніїла 7:13? Яку реакцію ці слова повинні були викликати  в 
слухачів? 
 

Субота, 15 липня 
Бог бачив Моє приниження і важку працю моїх рук. Буття 31:42 
Павло написав: Знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. 1 Кор 15:58 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 5 
Питання до тексту:  
Про кого Ісус каже, як про іншого свідка? Чому Ісус на нього 
посилається? 
Що повинно свідчити про природу Ісуса? 
 

Шоста неділя після Трійці 
Неділя, 16 липня 

Гасло тижня: «Але тепер так говорить Господь, Який створив тебе: 
Не бійся, бо Я тебе викупив, назвавши тебе на ім’я, - ти Мій!» Ісаї 43:1  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 139:1-12   
Старий Заповіт: Ісаї 43:1-7 
Новий Заповіт: Римлян 6:3-8 (9-11)  
Євангеліє від Матвія 28:16-20  
Проповідь: Ісаї 43:1-7 
Гасла: 
Хоча б Я написав йому безліч Моїх законів, він вважав би їх 
чужими. Осії 8:12 
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Ісус сказав: Отже, кожний, хто слухає ці Мої слова та виконує їх, 
буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на 
скелі. Матвія 7:24 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 5 
Питання до тексту:  
Як юдеї відносилися до Святого Письма? Але що вони повинні 
були там побачити? 
 

Вівторок, 18 липня 
Хваліть Його за великі Його діяння, хваліть Його в безмежній Його 
величі! Псалом 150:2 
Тож Його невидиме — Його вічна сила і Божественність — від 
створення світу через творіння стає зрозумілим. Римлян 1:20 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 6 
Питання до тексту:  
Як гадаєте, навіщо Ісус випробовував учнів, якщо знав, що хоче 
зробити? 
Навіщо Андрій підходить до Ісуса, усвідомлюючи, що юрбу 
неможливо нагодувати такою жалюгідною кількістю їжі? Яку роль 
у годуванні людей грали учні? Як би ви почували себе на їх місці? 
 

Середа, 19 липня 
Згадай Свою громаду, яку Ти придбав з давніх-давен, викупив як 
плем’я Своєї спадщини. Псалом 74:2 
Ісус сказав: Адже де двоє або троє зберуться в Ім’я Моє, там і Я 
серед них! Матвія 18:20 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 6 
Питання до тексту:  
Навіщо Ісус створив їжі більше, ніж було треба, і чому залишилося 
саме 12 кошиків? 
Як би ви описали реакцію учнів та народ на те, що відбулося? Чому 
народ бажав, щоб Ісус був царем? Як Він показував Свою владу? 
Ісус показав усім, що Він є тим Пророком, кого очікували. Тоді 
чому Він втікає і не дає зробити Себе царем? 
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Четвер, 20 липня 

У Бозі моє спасіння і моя слава. Псалом 62:8 
Він же сказав їй: Дочко, віра твоя спасла тебе; іди в мирі! Луки 8:48 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 6 
Питання до тексту:  
Навіщо Ісус йде по воді? Яку реакцію його дії викликали у учнів? 
Човен пристав до берега одразу, як Ісус до нього наблизився, хоча 
находився майже посередині озера. Що це каже про Ісуса і те, як 
Він демонструє Свою владу? 
 

П’ятниця, 21 липня 
Коли в супроводі труб, цимбалів та інших музичних інструментів 
всі заспівали, прославляючи Господа, бо Він достойний і Його 
милосердя вічне, - Храм Господній сповнився хмарою Його слави! 2 
Хронік 5:13 
Святе місто, новий Єрусалим, не потребує ні сонця, ні місяця, щоб 
у ньому світили, тому що Божа слава освітила його, і світильником 
для нього є Агнець. Об’явлення 21:2,23 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 6 
Питання до тексту:  Чому Ісус не виявляє ентузіазму, знов 
зустрівшись з юрбою? На що Він намагається направити увагу 
людей? Що Ісус називає «Божим ділом»? 
 

День Марії Магдалини 
Літургійний колір: білий 

Субота, 22 липня 
Це – Господь, на Якого ми надіялись, тому будемо радіти і 
веселитися Його спасінням! Ісаї 25:9 
Віра є підставою для надії, те, що переконує про речі, недоступні 
для споглядання. Євреїв 11:1 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 6 
Питання до тексту:  
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Що Ісус каже про споживання Його тіла та крові? Яке Таїнство 
буде Ним встановлено, і в чому полягатиме його суть? Чому багато 
учнів залишили Ісуса? Яка була в них мотивація, і який це мало 
глибинний сенс? 

Сьома неділя після Трійці 
Неділя, 23 липня 

Гасло тижня: «Тож ви більше не чужі й не захожі, а співгромадяни 
святих і домашні для Бога». Ефесян 2:19  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 107:1-9  
Старий Заповіт: Вихід 16:2-3.11-18 
Новий Заповіт: Дії 2:41-47 
Євангеліє від Івана 6:1-15 
Проповідь: Дії 2:41-47 
Гасла: 
Ти, Господи, благословляєш праведника, - наче щитом, вкриваєш 
його милістю! Псалом 5:13 
Адже хто народився від Бога, береже себе, і лукавий не торкається 
його. 1 Івана 5:18 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 7 
Питання до тексту:   
Яку суперечку спровокував Ісус в Єрусалимі на свято Суккот? В 
чому був сенс цього свята, і як це може бути пов'язано з вченням 
Ісуса? Я поставилися до Нього різні групи юдеїв? 
 

Понеділок, 24 липня 
Він провадить мене стежками правди заради Свого Імені. Псалом 23:3 
Я — Пастир добрий. І Я знаю Своїх, і Мої знають Мене. Івана 10:14 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 8 
Питання до тексту:   
Перед яким вибором поставили Ісуса ті, хто привели жінку? Чому 
Ісус певний час ігнорує питання? Що Ісус каже жінці? Чому нас 
може навчити ця ситуація?  
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День апостола якова старшого 
Літургійний колір: червоний 

Вівторок, 25 липня 
Я прославлятиму Тебе на багатолюдному зібранні, вихвалятиму 
Тебе перед численним народом. Псалом 35:18 
Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, 
співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа. Ефесян 5:19 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 8 
Питання до тексту:   
Що Ісус каже про Свою природу? Як Він пов’язаний з патріархами? 
Які слова в 23 та 58 віршах дозволяють зрозуміти, що Ісус 
ототожнював себе з Богом (порівняйте Вихід 3:14) ? Якої була на них 
реакція юдеїв? 
 

Середа, 26 липня 
Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Буття 3:8 
У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх. 1 Івана 4:17-18 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 9 
Питання до тексту:   
Як юдеї бачили зв’язок між гріхами та хворобами? Що на це 
відповідає Ісус? Який урок ми можемо отримати з цього розділу? 
 

Четвер, 27 липня 
Я, лише Я – Господь, і крім Мене немає Спасителя! Ісаї 43:11 
Вічне життя є те, щоби знали Тебе, єдиного істинного Бога, і Того, 
Кого Ти послав, — Ісуса Христа. Івана 17:3 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 10 
Питання до тексту:   
Порівняйте текст розділу з 23 Псалмом. Де ще в Старому Заповіті 
ми зустрічаємо образ пастирів?  
Які три типи негідних пастирів ми зустрічаємо в цьому розділі? Як 
вони контрастують з Добрим пастирем? Якщо Ви займаєте керівну 
посаду, то які Ви зробили б висновки для своєї роботи? 
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П’ятниця, 28 липня 
Ви, що любите Господа, ненавидьте зло! Псалом 97:10 
Не можете служити Богові й мамоні. Матвія 6:24 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 10 
Питання до тексту:   
Чому Ісус прямо не назве Себе Месією? Чому юдеї не розуміють 
того, що він хоче їм про себе розповісти? 
 

Субота, 29 липня 
У день моєї недолі я шукаю Господа, - мої руки простягнуті вночі й 
не опускаються. Псалом 77:3 
Ісус сказав учням: Смертельним смутком охоплена душа Моя. 
Залишайтеся тут і пильнуйте зі Мною! І, пройшовши трохи далі, 
упав долілиць, молячись. Матвія 26:38-39 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 11 
Питання до тексту:   
Як Ви гадаєте, чому Ісус не квапився до Віфанії, щоб зцілити 
Лазаря? Як оточуючі поставилися до запізнення Ісуса? Марта, 
Марія, учні? 
 

Восьма неділя після Трійці 
Неділя 30 липня 

Гасло тижня: «Поводьтеся, як діти світла. Адже плід світла - в 
усякій доброті, праведності й правді». Ефесян 5:8.9 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 48:2.3а.9-15 
Старий Заповіт: Ісаї 2:1-5 
Новий Заповіт: Ефесян 5:8б-14 
Євангеліє від Матвія 5:13-16 
Проповідь: Матвія 5:13-16 
Гасла: 
Я розповів про свої шляхи (долю свою), і Ти мені відповів. Навчай 
мене Своїм постановам. Псалом 119:26 
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А коли знаємо, що слухає нас, — чого б тільки ми не попросили, — 
то знаємо, що одержуємо те, чого просили в Нього. 1 Івана 5:15 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 11 
Питання до тексту:   
Як Марта реагує на слова Ісуса про воскресіння? На яке її вірування 
вказує ця відповідь? 
Як вів себе Ісус весь цей час? Які деталі Його поведінки вказували 
на відношення до Лазаря та його родини? 
 

Понеділок, 31 липня 
Не згадуй гріхів моєї молодості й моїх переступів, а в Своєму 
милосерді і Своїй доброті пам’ятай про мене, о Господи. Псалом 25:7 
Ісус сказав Никодиму: Не дивуйся з того, що Я сказав тобі: Вам 
потрібно народитися згори. Івана 3:7 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 11 
Питання до тексту:   
Чому Ісус не розповів ані Своїм учням, ані сестрам Лазаря детально 
про Свій план? 
Що ми можемо сказати про характер Ісуса, споглядаючи за Його 
емоціями? 
 

Вівторок,  1 серпня 
Моє щастя в тому, щоби бути близьким до Бога. На Тебе, Владико 
Господи, я покладаю свою надію, аби звіщати про всі діла Твої. 
Псалом 73:28 
Тож ввійшов з ними (Петром і Іваном) в храм, ходив і підскакував, 
хвалячи Бога. Дії 3:8 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 11 
Питання до тексту:   
Навіщо Ісус воскресив Лазаря? Чому важливо те, що його тіло 
почало смердіти?  
Що це знамення розповідає нам про Ісуса, як Царя? 
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Середа, 2 серпня 
У своєму утиску я заволав до Господа, - Господь мене почув і 
визволив. Псалом 118:5 
Павло написав: Наша надія щодо вас певна, бо знаємо, що ви є 
нашими співучасниками як у стражданнях, так і в радощах. 2 
Коринтян 1:7 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 11 
Питання до тексту:   
Як Кайяфа та інші релігійні лідери виправдовували своє бажання 
позбавитися Ісуса? Яке пророцтво мимоволі виголосив Кайяфа? 
 

Четвер, 3 серпня 
Ваша любов, наче ранішній туман, - як ранішня роса, яка щезає. 
Осії 6:4 
Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не 
маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. 1 Коринтян 13:1 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 12 
Питання до тексту:   
Що Марія хотіла показати своїм жестом? Як його розцінив Ісус? 
 

П’ятниця, 4 серпня 
Не квапся відкривати свої уста, і нехай твоє серце не поспішає 
говорити слова перед Богом, адже Бог на небі, а ти – на землі, тому 
не будь багатослівним. Екклезіаста 5:1 
Не судіть, щоб і вас не судили. Матвія 7:1 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 12 
Питання до тексту:   
Як Юда Іскаріот відреагував на вчинок Марії? Чи Ви згодні з ним?  
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Субота, 5 серпня 
Господи, почуй мої слова, переймись моїм зітханням, зверни увагу 
на голос мого благання, мій Царю і мій Боже, бо я до Тебе молюся. 
Псалом 5:2-3 
Усе, про що молитесь і просите, — вірте, що одержите, і сповниться 
вам. Марка 11:24 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 12 
Питання до тексту:   
Чому Ісус, який до цього намагався не показувати явно Свої 
месіанство, вирішив виконати пророцтво? Чому саме це? На що Він 
хотів звернути увагу? 
 

Дев’ята неділя після Трійці 
Неділя, 6 серпня 

Гасло тижня: «У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато 
вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше». 
Луки 12:48б 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 63:2-9  
Старий Заповіт: Єремії 1:4-10 
Новий Заповіт: Филип’ян 3:4б-14 
Євангеліє від Матвія 13:44-46 
Проповідь: 1Царів 3:5-15(16-28) 
Гасла: 
На Тебе надіялися наші батьки, - вони мали довір’я, і Ти їх спасав. 
Псалом 22:5 
Господь дуже милосердний та щедрий. Якова 5:11 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 12 
Питання до тексту:   
Чому грекі підійшли саме до Филипа? Чому Ісус так жваво реагує 
на їх інтерес? 
 
 
 



86 
 

Понеділок, 7 серпня 
Йосиф опинився у в’язниці. Однак Господь був з ним. Буття 39:20,21 
Опівночі Павло й Сила, молячись, співом прославляли Бога, а в’язні 
слухали їх. Дії 16:25 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 12 
Питання до тексту:   
Чому Ісус використовує саме образ пшеничного зерна? Яку ціну 
треба буде заплатити послідовникам Ісуса? Що буд їхньою 
винагородою? 
 

Вівторок, 8 серпня 
Мій народ насититься Моїми благами, - така обітниця Господа. 
Єремії 31:14 
Служіть один одному — кожний тим даром, якого одержав, наче 
добрі управителі різноманітної Божої благодаті. 1 Петра 4:10 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 12 
Питання до тексту:   
Що має на увазі Ісус, говорячи, що буде «піднятий від землі»? Що 
буде наслідком цього? Яку реакцію ці слова викликали у юдеїв? 
Що це каже про їх розуміння месіанства? 

 

Середа, 9 серпня 
Великий мир у тих, що люблять Твій Закон! Вони не 
спотикатимуться. Псалом 119:165 
Слово Христове нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрості. 
Навчайте і застерігайте самі себе. Колосян 3:16 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 13 
Питання до тексту:   
Що робить Ісус? Хто повинен був мити ноги згідно звичаю? Чому 

поведінка Ісуса була дуже дивною в контексті того часу? 
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Четвер, 10 серпня 
Подивись на зухвалу людину, - немає в її душі правди, тоді як 
праведний житиме своєю вірою. Аввакума 2:4 
Тому, відкинувши всяку нечистоту і рештки злоби, з лагідністю 
прийміть посіяне Слово, що може спасти ваші душі. Якова 1:21 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 13 
Питання до тексту:   
Як Ви поясните першу та подальшу реакції Петра на поведінку 
Ісуса? Чому Петро ризикував не мати частки з Ісусом, якщо б 
відмовився від того, щоб Той помив йому ноги? 
 

П’ятниця, 11 серпня 
Бог знає, що є в темряві, бо в Ньому пробуває світло. Даниїла 2:22 
І Світло світить у темряві. Івана 1:5 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 13 
Питання до тексту:   
Як Ви думаєте, чому Ісус вирішив вмити ноги учням саме незадовго 
до кінця Свого земного служіння? 
Який меседж Ісус хотів донести до Своїх учнів через цей акт? 
Чому Ісус обіцяв блаженство (щастя) тим, хто чинить так, як Він? 
 

Субота, 12 серпня 
Радіє моє серце в Господі! 1 Самуїла 2:1 
Радійте, що імена ваші записані на небесах! Луки 10:20 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 13 
Питання до тексту:   
Чому Ісус мив ноги Юді, хоча знав, що він Його зрадить? Як звістка 
про зрадника вплинула на учнів? Кому Ісус відкрив ім’я зрадника? 
Що можуть означати слова спрямовані до Юди? Які емоції міг 
відчувати Ісус в цей момент? 
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Десята неділя після Трійці 
Неділя, 13 серпня 

Гасло тижня: «Блаженний народ, для якого Господь є Його Богом, - 
люди, яких Він обрав собі у спадщину!». Псалом 33:12  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 122:1-9 
Старий Заповіт: Вихід 19:1-6 
Новий Заповіт: Римлян 11:25-32 
Євангеліє від Марка 12:28-34 
Проповідь: Второзаконня 4:5-20 
Гасла: 
Бог чинить великі й незбагненні речі та чудеса, яким немає ліку. 
Йова 9:10 
Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Який 
поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у 
Христі. Ефесян 1:3 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 13 
Питання до тексту:   
Яку нову заповідь дає учням Ісус? Чому саме в цей момент? 
Чим викликана самовпевненість Петра? Які риси його характеру 
дали можливість передбачити такий перебіг подій? Чому це може 
нас навчити? 
 

Понеділок, 14 серпня 
Відкрий свої уста заради оборони німого і захисту приречених на 
погибель. Притчі 31:8 
Пам’ятайте про в’язнів, наче з ними ув’язнені, — про тих, які 
страждають, бо й ви самі перебуваєте в тілі. Євреям 13:3 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 14 
Питання до тексту:   
Як ви розумієте слова Ісуса про кімнати в домі Отця? Як це 
співвідноситься з обіцянкою воскресіння з мертвих в тілі? 
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Вівторок, 15 серпня 
Коли стежки людини Господеві до вподоби, то Він і її ворогів 
мирить з нею. Притчі 16:7 
Любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоби 
бути вам синами вашого Отця, Того, Хто на небі. Матвія 5:44-45 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 14 
Питання до тексту:   
Як пов’язане вчення про Образ і Подобу Бога та слова Ісуса, про те, 
що учні мали бачити Отця через Нього? Яка місія покладена на 
Його учнів? 
 

Середа, 16 серпня 
Адже ми перед тобою мандрівники та приходці, як і всі наші 
батьки. Наче тінь, життя наше на землі, і нічого немає тривалого. 1 
Хронік 29:15 
Тому ми не втрачаємо відваги. Хоч наша зовнішня людина зітліває, 
проте наша внутрішня людина оновлюється день у день. 2 
Коринтян 4:16 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 14 
Питання до тексту:   
В якому контексті Ісус говорить про прохання до Отця, в Його ім’я? 
Якими повинні бути ці прохання та на що спрямовані? 
 

Четвер, 17 серпня 
Гедеон сказав: Не буду я владарювати над вами; Господь буде 
владарювати над вами! Суддів 8:23 
Найбільший з вас нехай буде вам слугою. Матвія 23:11 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 14 
Питання до тексту:   
Чому Ісус обіцяє Святого Духа? Як Він служить віруючим? 
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П’ятниця, 18 серпня 
Блаженні ті, котрі дотримуються Його свідчень, і шукають Його 
всім серцем. Псалом 119:2 
Якщо хтось порушить одну із цих найменших заповідей і так навчить 
людей, — він найменшим назветься в Царстві Небесному, а хто виконає 
і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матвія 5:19 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 15 
Питання до тексту:   
Чим цікавий образ виноградної лози? Що необхідно щоб 
приносити плоди? Які плоди мав на увазі Ісус? 
 

Субота, 19 серпня 
Але мене Ти, Господи, знаєш; Ти бачиш мене, - Ти дослідив моє 
серце і розумієш, що я з Тобою. Єремії 12:3 
Щоб ми в любові були правдомовні, щоб у всьому досягли зросту 
Того, Хто є Голова, — Христа. Ефесян 4:15 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 15 
Питання до тексту:   
Що Ісус вчить по любов? Як вона має проявлятися? Яким чином 
Він Сам показує приклад? 
 

Одинадцята неділя після Трійці 
Неділя, 20 серпня 

Гасло тижня: «Бог гордим противиться, а покірним дає благодать».  
1 Петра 5:5б  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 145:1-2.14.17-21 
Старий Заповіт: 2 Самуїла 12:1-10.13-15а 
Новий Заповіт: Ефесян 2:4-10; 
Євангеліє від Луки 18:9-14 
Проповідь: Луки 7:36-50 
Гасла: 
І сказав Бог: Нехай буде світло! І постало світло. Буття 1:3 
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Адже плід світла — в усякій доброті, праведності й правді. Ефесян 5:9 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 15 
Питання до тексту:   
Про що Ісус попереджає учнів? Чому світ вороже проти них 
налаштований? Чим цінності Бога йдуть поперек цінностей світу? 
 

Понеділок, 21 серпня 
І дам їм серце, здатне Мене пізнати, що Я – Господь. Єремії 24:7 
Павло написав: Моліться також і за нас, щоби Бог відчинив нам 
двері Слова, аби звіщати таємницю Христа. Колосян 4:3 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 15-16 
Питання до тексту:   
До чого Ісус закликає учнів? Яку роль в цьому гратиме Святий Дух? 
Що Він відкриє через учнів? 
 

Вівторок, 22 серпня 
Господь, ваш Бог, випробовує вас, щоб пізнати, чи ви любите 
Господа, вашого Бога, усім вашим серцем і всією вашою душею. 
Второзаконня 13:3 
Вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але 
при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. 1 
Коринтян 10:13 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 16 
Питання до тексту:   
Що відчувають учні? Як Ісус їх втішає? 
 

Середа, 23 серпня 
Я згадую Господні милості, похвальні Господні вчинки в усьому, що 
Господь для нас звершив. Ісаї 63:7 
Бо ви скуштували, що Господь добрий. 1 Петра 2:3 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 17 
Питання до тексту:   
Які відносини між Батьком, Ісусом і учнями? Чому цей розділ 
називають Первосвященницькою молитвою? 
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День апостола Варфоломія 
Літургійний колір: червоний 

Четвер, 24 серпня 
Господь сказав мені: Ізраїлю, - Ти Мій слуга, і в Тобі Я прославлюся! 
Ісаї 49:3 
Він послав синам Ізраїля слово, звіщаючи мир через Ісуса Христа. 
Він — Господь для всіх. Дії 10:36 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 18 
Питання до тексту:   
Ісус тричі повторює «Це Я»? Про що повинні були нагадати ці слова? 
 

П’ятниця, 25 серпня 
Я говорив: Даремно я трудився, намарно витрачаючи свої сили. 
Насправді ж, моя справа перед Господом, і Бог винагородить мене. 
Ісаї 49:4 
Будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб 
очікує дорогоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доки 
випадуть ранній та пізній дощі. Якова 5:7 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 18 
Питання до тексту:   
Як поводить себе Петро? Чому завзяття змінюється страхом? 
 

Субота, 26 серпня 
Поділись своїм хлібом з голодним. Ісаї 58:7 
Не забувайте про доброчинність і спілкування, бо такі жертви до 
вподоби Богові. Євреям 13:16 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 18 
Питання до тексту:   
Чому звинувачення у тому, що Ісус називав Себе Царем Юдейським, 
було для римлян вагомим? 
Ісус фактично підтверджує Свій титул перед Пілатом. Тоді чому 
Пілат не одразу виносить Йому смертний вирок? 
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Дванадцята неділя після Трійці 
Неділя, 27 серпня 

Гасло тижня: «Тростини надломленої Він не доламає і тліючого 
ґнота не погасить». Ісаї 42:3а  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 147:1-6.11 
Старий Заповіт: Ісаї 29:17-24 
Новий Заповіт: Дії 9:1-20 
Євангеліє від Марка 7:31-37 
Проповідь: Ісаї 29:17-24 
Гасла: 
Адже Господь, твій Бог, поблагословив тебе у кожній справі твоїх 
рук. Второзаконня 2:7 
Адже з Його повноти ми всі одержували благодать за благодаттю. 
Івана 1:16 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 18 
Питання до тексту:   
Як ви розумієте фразу Ісуса «Моє Царство не звідси»? Яке враження 
вона справила на Пілата? 
 

Понеділок, 28 серпня 
Лише той людський правитель справедливий, хто править у 
Божому страсі! Він подібний до ранішнього світанку, коли сходить 
сонце безхмарного ранку. 2 Самуїла 23:3-4 
Ісус сказав: Візьміть Моє ярмо на себе і навчіться від Мене, бо Я 
лагідний і покірний серцем, — і знайдете спокій своїм душам. 
Матвія 11:29 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 19 
Питання до тексту:   
Чому Пілат спочатку наказує бичувати Ісуса, потім намагається 
відпустити Ісуса через свято, але все ж таки віддає Ісуса на смерть. Як 
це його характеризує? 
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Вівторок, 29 серпня 
Я – Господь, твій Бог, Котрий навчає тебе корисному, Котрий 
провадить тебе дорогою, якою потрібно ходити. Ісаї 48:17 
Марія, сівши біля ніг Господа, слухала Його слова. Луки 10:39 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 19 
Питання до тексту:   
Пілат каже, що йому належить влада над життям та смертю Ісуса. Як 
Ісус відповідає йому? Як Ви розумієте ці слова Ісуса? 
 

Середа, 30 серпня 
Владико Господи, не губи Свого народу і Своєї спадщини, яку 
Своєю величчю Ти визволив. Второзаконня 9:26 
Бог, Хто Свого Сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба 
разом з Ним не подарує нам і всього? Римлян 8:32 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 19 
Питання до тексту:   
Як можна розцінювати слова первосвящеників «У нас немає царя, 
окрім кесаря!» в контексті того, що юдеї чекали на царя-визволителя? 
Що штовхнуло їх на відречення від Месії в цей час? 
 

Четвер, 31 серпня 
Він наситив їх небесним хлібом. Він розколов скелю і ринули води, - 
потекли потоки безводною землею. Адже Він дотримувався Свого 
незмінного слова. Псалом  105:40-42 
Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Матвія 6:11 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 19 
Питання до тексту:   
Що стало для Пілата останнім аргументом, після якого він вирішив 
все ж таки стратити Ісуса? 
Який би Ви вирок винесли Ісусу на місці Пілата? Чому? 
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П’ятниця, 1 вересня 
Ти вже втомилась від своїх багатьох радників. Ісаї 47:13 
Не будьте зарозумілими. Римлян 12:16 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 19 
Питання до тексту:   
В чому парадокс надпису, який Пілат наказав розмістити над хрестом? 
Чому він був виконаний трьома мовами? 
 

Субота, 2 вересня 
Не розпускатимеш пустих чуток. Вихід 23:1 
Тому, відкинувши неправду, кожний говоріть своєму ближньому 
правду, бо ми є членами одне одного. Ефесян 4:25 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 19 
Питання до тексту:   
Слово, яке перекладено як «Звершилося!» означає також і те, що 
необхідну ціну заплачено. Яке це має значення в контексті 
відкуплення? 
 

Тринадцята неділя після Трійці 
Неділя, 3 вересня 

Гасло тижня: «Те, що зробили одному з Моїх найменших братів, ви 
зробили Мені». Матвія 25:40б  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 112:1-10 
Старий Заповіт: Левіт 19:1-3.13-18.33-34 
Новий Заповіт: 1 Івана 4:7-12 
Євангеліє від Луки 10:25-37 
Проповідь: 1 Івана 4:7-12 
Гасла: 
Поглянь же з небес і подивися з Твого святого і славного 
місцеперебування! Де Твоя ревність і сила Твоя? Ісаї 63:15 
Ми ж духом очікуємо надію праведності з віри. Галатам 5:5 
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Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Порівняйте Воскресіння Ісуса та воскресіння Лазаря. Які деталі 
у цих подіях відрізняються? Про що це може казати? 
 

Понеділок, 4 вересня 
Боже мій, моя душа стривожена в мені. Тому я згадую Тебе. Псалом 42:6 
Я не залишу вас сиротами, Я прийду до вас. Івана 14:18 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Про що б ви перше подумали та що б зробили на місці Марії 
Магдалини, Петра та Івана, побачивши, що тіло Ісуса зникло?  
 

Вівторок, 5 вересня 
Я розвіяв, наче хмару, твої провини і, як туман, - твої гріхи. 
Повернися ж до Мене, адже Я викупив тебе. Ісаї 44:22 
Бог знищив розписку стосовно нас, яка своїми приписами була 
проти нас, Він забрав її з-поміж нас і прибив до хреста. Колосян 2:14 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Марія побачила двох ангелів з країв місця, де лежав Ісус. Який 
священний предмет зі Старого Заповіту це нагадує? 

 

Середа, 6 вересня 
Нехай кожен говорить правду своєму ближньому, - творіть 
справедливе судочинство у ваших брамах, яке провадить до миру. 
Захарії 8:16 
Тому дбаймо про мир і про те, що служить для збудування одне 
одного. Римлян 14:19 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Чому Іван згадує про те, що Марія подумала, що зустріла садовника? 
Як це може бути пов’язано з другим розділом книги Буття? 
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Четвер, 7 вересня 
Запитай, будь ласка, сьогодні ж Господньої поради. 1 Хронік 18:4 
Ти ж тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірено. 2 
Тимофію 3:14 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Ісус наказує Марії не торкатися Його. Як ви думаєте, чому Він так 
робить? 
 

П’ятниця, 8 вересня 
Твої померлі оживуть. Ісаї 26:19 
Тому й ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, 
відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко обплутує. Євреям 12:1 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Двері у кімнату були замкнені. Про що каже те, що Ісус все ж таки 
опинився серед учнів? 
Навіщо Він показує їм Свої руки та ребра? 
 

Субота, 9 вересня 
Він вічно пам’ятає Свій Заповіт, - слова, які Він заповів тисячам 
поколінь. Псалом 105:8 
Адже Боже покликання та дари — непохитні. Римлян 11:29 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Як пов’язане те, що Ісус посилає учням Святого Духа та доручення, 
яке Він їм дає. Яким чином зараз воно виконується Церквою та Вашою 
місцевою громадою? 
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Чотирнадцята неділя після Трійці 
Неділя, 10 вересня 

Гасло тижня: «Благослови, душе моя, Господа і не забувай усіх Його 
благодійств». Псалом 103:2  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 146:1-10 
Старий Заповіт: Буття 28:10-22 
Новий Заповіт: Римлян 8:14-17 
Євангеліє від Луки 17:11-19 
Проповідь: Луки 17:11-19 
Гасла: 
Бог зробив мене плодовитим у краю моєї недолі. Буття 41:52 
А й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє 
терпеливість, терпеливість — досвід, а досвід — надію. Римлян 5:3-4 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Як ви гадаєте, чому Фома не повірив свідченням інших учнів? 
Як він міг пояснити для себе їх поведінку? 
 

Понеділок, 11 вересня 
Краще покладатись на Господа, ніж надіятись на людину! Псалом 118:8 
Павло написав: При моїй першій обороні нікого не було зі мною, 
але всі мене покинули. Хай не буде їм це зараховано. А Господь 
став при мені й підкріпив мене. 2 Тимофія 4:16-17 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Яка була реакція Фоми на появу Ісуса перед ним? Що 
означають його слова Господь мій і Бог мій? 
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Вівторок, 12 вересня 
Господь сказав: Ви всі бачили, як Я вас підняв, наче на орлиних 
крилах, і прихилив вас до Себе! Вихід 19:4 
Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої 
нагороди. Євреям 10:35 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Іван вказує на мету, з якою він написав це Євангеліє в останньому 
вірші 20 розділу. Як Ви розумієте: «щоб ви ввірували, що Ісус є 
Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в Ім'я Його!» Як ви 
розумієте роль Ісуса, і про яке життя йде мова? 

 

Середа, 13 вересня 
Сповіщатиму Твоє Ім’я моїм братам, посеред зібрання величатиму 
Тебе. Псалом 22:23 
Ісус молився за Своїх учнів: Я передав їм славу, яку Ти Мені дав, — 
щоби були одне, як і Ми одне. Івана 17:22 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 20 
Питання до тексту:   
Який вплив на Ваше життя має життя мають втілення, життя, вчення, 
смерть та воскресіння Ісуса? Чи вірите, що воскреснете в тілі? 
 

Четвер, 14 вересня 
Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі 
Його бояться. Псалом 103:13 
Тож якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, 
то наскільки більше ваш Небесний Отець дасть добра тим, які 
просять у Нього? Матвія 7:11 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Чому учні повернулися до свого старого образу життя, замість того, 
щоб виконувати повеління Ісуса? 
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П’ятниця, 15 вересня 
Моє серце перевертається в Мені, і Я сповнений милосердя. Я не 
зроблю за спонуканням Мого гніву. Адже Я – Бог, а не людина і 
пробуваю посеред тебе, як Святий. Осії 12:9 
Ісус сказав: Я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. 
Івана 12:47 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Яку історію з Євангелія від Луки нагадує ця ситуація? Як 
відреагували Іван, Петро, та інші учні, коли впізнали Ісуса? 
 

Субота, 16 вересня 
Ти, Господи, вступився за мене у моїй справі й викупив моє життя! 
Плач Єремії 3:58 
Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли 
Його слідами. Коли Його лихословили, Він не лихословив; 
страждаючи, не погрожував, а передавав Тому, Хто судить 
справедливо. 1 Петра 2:21,23 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Чому Іван таку велику увагу приділяє тому, що Петро одразу 
кинувся в воду та першим зустрівся з Господом? 
 

П’ятнадцята неділя після Трійці 
Неділя, 17 вересня 

Гасло тижня: «Покладіть на Нього всі ваші турботи, бо Він дбає про 
вас». 1 Петра 5:7  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 127:1-2 
Старий Заповіт: Буття 2:4б-9(10-14)15(18-25 
Новий Заповіт: 1 Петра 5:5б-11 
Євангеліє від Матвія 6:25-34 
Проповідь: Буття 15:1-6 
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Гасла: 
І ніхто з мешканців не скаже: Я хворий! Людям, котрі живуть там, 
будуть прощені гріхи. Ісаї 33:24 
Ісус промовив: Не бійся! Я — Перший і Останній, і Живий. І був Я 
мертвий, і ось Я живий навіки-віків. Я маю ключі від смерті й від 
аду. Об’явлення 1:17-18 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
В якому емоційному стані перебували учні? Чому вони сумнівалися, 
але й боялися запитати в Ісуса, чи це справді Він? 
 

Понеділок, 18 вересня 
Адже життя всіх людей в Моїй владі. Єзекіїля 18:4 
Павло написав: Отже, насамперед прошу, щоби звершувати 
молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей. 1Тимофія 2:1 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Про що учням повинні були нагадати риба та хліб? Чому важливо, 
що Він особисто дає їм їсти? 

 

Вівторок, 19 вересня 
Народе мій, повсякчас покладайтеся на Нього. Виливайте перед 
Ним ваші серця. Бог – наш Захист. Псалом 62:9 
Сталося тими днями, що Він вийшов на гору помолитися і провів 
цілу ніч у молитві до Бога. Луки 6:12 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Чому Ісус питає Петра чи любиш мене більше від цих три рази? Яке 
повеління Він дає йому після ствердної відповіді? 
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Середа, 20 вересня 
У Господньому страсі непохитна надія. Притчі 14:26 
Хто нас відлучить від любові Христа? Чи страждання, чи утиски, 
чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? 
Римлян 8:35 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Як пов’язані влада та любов? Згадайте про те, що Ісус вчив про 
Доброго Пастиря (розділ десятий). 
 

День апостола і євангеліста Матвія 
Літургійний колір: червоний 

Четвер, 21 вересня 
Майте страх переді Мною, приймайте Моє повчання. Софонії 3:7 
Увійшовши в храм, Ісус почав виганяти тих, котрі продавали, 
кажучи їм: Написано: Дім Мій буде домом молитви. Луки 19:45-46 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Як останній діалог описує стосунки між Петром та Іваном, та іншими 
учнями? Чому ми повинні навчитися? 
 

П’ятниця, 22 вересня 
Ось ти покличеш людей, яких ти не знаєш, - народи, які тебе не 
знають, вирушать до тебе заради Господа, твого Бога, Святого 
Ізраїлевого, оскільки Він тебе прославив. Ісаї 55:5 
Я схиляюсь на свої коліна перед Отцем, від Якого має ім’я кожна 
родина на небесах і на землі. Ефесян 3:14-15 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Як останній діалог описує стосунки між Петром та Іваном, та іншими 
учнями? 
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Субота, 23 вересня 
Не бійся, бо ти не будеш знеславлена. Ісаї 53:4 
Павло написав: Я не вважаю себе тим, хто осягнув. Але забуваючи 
те, що позаду, і прямуючи до того, що попереду. Филип’ян 3:13 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 21 
Питання до тексту:   
Двадцять перший розділ виглядає як епілог для перших двадцяти. 
Навіщо Іван вирішив доповнити своє Євангеліє? 
 

Шістнадцята неділя після Трійці 
Неділя, 24 вересня 

Гасло тижня: «Ісус Христос знищив смерть, а життя і нетління 
освітив Євангелією».2 Тимофія 1:10 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 68:4-7.20.21.35.36 
Старий Заповіт: Плач 3:22-26.31-32 
Новий Заповіт: 2 Тимофія 1:7-10; 
Євангеліє від Івана 11:1-3.17-45  
Проповідь: Євреям 10,35–36(37–38)39 
Гасла:  
Люби свого ближнього, як самого себе. Я – Господь. Левіт 19:18 
А якийсь самарієць, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, 
змилосердився. Він підійшов, перев’язав його рани, поливши на них 
олії та вина, посадив його на худобину, привіз до гостиниці й 
подбав про нього. Луки 10:33-34 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 
Питання до тексту:   
Які Ваші враження від читання Євангелія від Івана цього року? Що 
Ви дізналися нового, що важливе згадали? Які висновки Ви для себе 
зробили? 
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Понеділок, 25 вересня 
Бо Господнє слово справедливе, і всі Його вчинки вірні. Псалом 33:4 
Ісус сказав: Небо і земля проминуть, а Мої слова не проминуть. 
Матвія 24:35 
Щоденне читання: Євангеліє від Івана 
Питання до тексту:   
Чим відрізняється Євангеліє від Івана від синоптичних (Марка, Матвія 
та Луки)? Про які цілі автора це говорить? 
 

Вівторок, 26 вересня 
Я радію й веселюся Твоєю милістю, адже Ти зглянувся на моє 
приниження і розумієш смуток душі моєї. Псалом 31:7 
Іди до свого дому, до своїх, і сповісти їм, що для тебе Господь 
зробив, як змилосердився над тобою! Марк 5:19 
Щоденне читання: Якова 1 
Питання до тексту:   
Ким був Яків - автор цього послання? Що нам про нього відомо? 
Кому адресоване послання? Що є незвичайним у ситуації, в якій 
перебувають читачі? 
Чи можлива радість під час випробувань? В якому сенсі та за яких 
умов? 
 

Середа, 27 вересня 
У Його владі земні глибини, Йому належать й вершини гір. Псалом 95:4 
Поклоніться Тому, Хто створив небо, землю, море і джерела вод! 
Об’явлення 14:7 
Щоденне читання: Якова 1 
Питання до тексту:   
Наскільки мета “бути досконалим” є досяжною та реалістичною? 
Чим можна виміряти її досягнення? 
Як пов’язані терпіння, мудрість та блаженство? Чи маєте Ви такий 
досвід у власному житті? 
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Четвер, 28 вересня 
Господь Свого народу не відкине і не залишить напризволяще тих, 
хто став Його спадщиною. Псалом 94:14 
Адже наше життя — на небесах, звідки й очікуємо Спасителя, 
Господа Ісуса Христа. Филип’ян 3:20 
Щоденне читання: Якова 1 
Питання до тексту:   
Які специфічні випробування виникають у заможних і незаможних 
людей? Де ще в посланні про це згадується? Які життєві уроки 
мають засвоїти багаті та бідні? 
Що є небезпечнішим - зовнішнє зло, від якого тікають читачі 
послання чи внутрішнє зло, яке вони носять в собі - в форматі 
пожадань, злоби, гніву, нестриманості в словах? Чому? 
 

День архангела Михаїла і всіх ангелів 
Літургійний колір: білий 

П’ятниця, 29 вересня 
Ми підемо з тобою, бо ми дізнались, що з вами Бог. Захарії 8:23 
Як почують без проповідника? Римлян 10:14 
Щоденне читання: Якова 1 
Питання до тексту:   
Чому в часи випробувань ми схильні звинувачувати Бога в своїх 
проблемах? Як автор послання радить протидіяти цій звичці? Що 
означає “приймати”  Боже Слово та “перебувати” в ньому? Як і для 
чого це робити? 
 

Субота, 30 вересня 
Краще небагато в Господньому страсі, аніж великі скарби з 
тривогою. Притчі 15:16 
У поведінці будьте не грошолюбні, задоволені тим, що маєте. 
Євреям 13:5 
Щоденне читання: Якова 1 
Питання до тексту:   
Яку роль в практичному духовному зростанні віруючих грає 
відвідування сиріт та вдів у їхньому горі (Як.1:27)? 
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Свято подяки за врожай 
Неділя, 1 жовтня 

Гасло тижня: «Очі всіх спрямовані до Тебе, і Ти своєчасно даєш їм 
поживу». Псалом 145:15  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 104:1а.10-15.27-30.33 
Старий Заповіт: Второзаконня 8:7-18 
Новий Заповіт: 2 Коринтян 9:6-15 
Євангеліє від Марка 8:1-9 
Проповідь: Луки 12,(13–14)15–21 
Гасла: 
Я Господь, Котрий творить милосердя, правосуддя і правду на землі. 
Єремії 9:23 
Адже плід праведності сіється в мирі — творцями миру. Якова 3:18 
Щоденне читання: Якова 2 
Питання до тексту:   
Чи є сьогодні в церкві дискримінація за фінансовими 
можливостями? В чому вона проявляється? Яким чином можна її 
уникнути або виправити?  
 

Понеділок, 2 жовтня 
Тоді світло місяця буде, як світло сонця, а світло сонця буде всемеро 
ясніше, як світло сімох днів. Так буде того дня, коли Господь перев’яже 
рани Свого народу, - загоїть рани від побоїв! Ісаї 30:26 
Його ранами ви оздоровлені. 1 Петра 2:24 
Щоденне читання: Якова 2 
Питання до тексту:   
Чому автор вживає терміни “царський закон” (Як.2:8) та “закон 
свободи” (Як.2:12) по відношенню до Божого закону? Чи немає 
небезпеки, дотримуючись закону, знехтувати благодаттю? 
Що означає принцип “милосердя ставиться вище суду”? Чи 
забороняє він давати чесну моральну оцінку та висловлювати 
критику на адресу тих, хто чинить недобре, зокрема, в церкві? 
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Вівторок, 3 жовтня 
Бережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Псалом 16:1 
І не введи нас у спокусу. Матвія 6:13 
Щоденне читання: Якова 2 
Питання до тексту:   
Яким чином повинні співвідноситись віра та діла/ вчинки? Чи має 
автор на меті переконати читачів у необхідності “заробляти” своє 
спасіння шляхом особистих зусиль та досягнень?  Чим діла віри, 
про які тут пише Яків, відрізняються від діл закону, проти яких 
виступає апостол Павло? Яким чином те, про що написано в 
першому розділі послання, підготовляє нас до адекватного 
сприйняття другого розділу? 
 

Середа, 4 жовтня 
Адже Господь, твій Бог, провадить тебе в чудову землю, в край 
водних потоків, де джерела та підземні води б’ють ключем у 
долинах і на горах. Второзаконня 8:7 
Проте Бог не переставав свідчити про Себе, творячи добро, даючи 
вам дощ з неба і вчасно врожай, насичуючи їжею та веселістю ваші 
серця! Дії 14:17 
Щоденне читання: Якова 2 
Питання до тексту:   
Чому автор не радить багатьом бажаючим брати на себе роль 
вчителів та наставників? Що є важливим для справжнього вчителя 
та наставника з точки зору Якова? 
 

Четвер, 5 жовтня 
З усіх добрих обітниць, які Господь дав нащадкам Ізраїля, не 
залишилось невиконаним жодне слово, - все здійснилось! Ісуса 
Навина 21:45 
Весь натовп радів усьому тому славному, що Він чинив. Луки 13:17 
Щоденне читання: Якова 2 
Питання до тексту:   
Які образи або порівняння використовуються в цьому розділі для 
ілюстрації проблем, що виникають через неконтрольоване 
мовлення? Як проблеми язика пов’язані з тим, про що йшлося в 
першому та другому розділах послання? Які поради або які 
варіанти рішення проблеми невгамовного мовлення пропонує Яків? 
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П’ятниця, 6 жовтня 
Слухайтесь Мене, і Я буду вашим Богом, а ви будете Моїм народом! 
Єремії 7:23 
Тож промовив Ісус: Якщо ви будете перебувати в Моєму слові, тоді 
справді будете Моїми учнями. Івана 8:31 
Щоденне читання: Якова 3 
Питання до тексту:   
Що можна сказати про образ та подобу Бога в людині на основі 
цього розділу (Як. 3:9)? Чи мають невіруючі люди якісь елементи 
цієї богоподібності?   
 

Субота, 7 жовтня 
Ілля молився: Відізвись, Господи, почуй мене, й нехай цей народ 
пізнає, що Ти, Господи, є істинним Богом, і Ти хочеш навернути до 
Себе їхні серця! 1 Царів 18:37 
Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри; і ти, коли навернешся, 
зміцни своїх братів! Луки 22:32 
Щоденне читання: Якова 3 розділ 
Питання до тексту:   
Чим справжня мудрість відрізняється від фальшивої? Поясніть 
кожну з ознак справжньої мудрості та, якщо можна, наведіть 
приклади її прояву. 
 

Вісімнадцята неділя після Трійці 
Неділя, 8 жовтня 

Гасло тижня: «І ми маємо від Нього цю заповідь, щоб той, хто 
любить Бога, любив і свого брата» 1 Івана 4:21  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 1:1-6  
Старий Заповіт: Вихід 20:1-17 
Новий Заповіт: Ефесян 5:15-20  
Євангеліє від Марка 10:17-27  
Проповідь: Вихід 20:1-17 
 
Гасла: 
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Мій наділ випав мені в найкращих місцях, і спадок подобається 
мені. Псалом 16:6 
Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в 
усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. 
2 Коринтян 9:8 
Щоденне читання: Якова 3 
Питання до тексту:   
Хто такі біси чи демони? Яків писав про демонічну віру (Як. 2:19) та 
демонічну мудрість (Як. 3:15). В чому сьогодні демони можуть 
проявляти свою активність? Чому християни підпадають під 
спокуси заздрості, суперництва та сварливості? Як ви долаєте ці 
випробування, коли вони трапляються? Що радить автор задля 
подолання цих проявів нашої гріховності? 
 

Понеділок, 9 жовтня 
Нечесно здобуті скарби не принесуть користі, а справедливість 
рятує від смерті. Притчі 10:2 
Закхей сказав Ісусу: Ось, Господи, даю бідним половину свого 
майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю вчетверо! Луки 19:8 
Щоденне читання: Якова 4 
Питання до тексту:   
Як ворожнеча та войовниче ставлення до ближніх інфікують 
стосунки між Божими людьми? Чому автор називає тих, хто 
піддається ворожнечі, вбивцями та перелюбниками? 
 

Вівторок, 10 жовтня 
Я залишу серед тебе лагідних і вбогих духом людей, котрі 
покладатимуться на Господнє Ім’я. Софонії 3:12 
Бог вибрав понижене у світі, погорджене і неіснуюче, щоби 
позбавити сили існуюче, щоби жодне тіло не хвалилося перед 
Богом. 1 Коринтян 1:28-29 
Щоденне читання: Якова 4 
Питання до тексту:   
Що означає термін “любов” до світу або “дружба” зі світом? Чому 
автор засуджує такі любов і дружбу? Як зрозуміти фразу “Він із 
заздрістю прагне духа, якого оселив у нас?” (Як. 4:5)? 
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Середа, 11 жовтня 
Господь, Ти був захистом для бідних, притулком для нещасних у 
скрутний для них час, сховищем від бурі, тінню від спеки, коли 
дихання гнобителя вирувало, наче ураган перед стіною. Ісаї 25:4 
Ми, живі, постійно віддаємо себе на смерть задля Ісуса, щоб і життя Ісуса 
проявилося в нашому смертному тілі.  2  Коринтян 4:11 
Щоденне читання: Якова 4 
Питання до тексту:  Як і для чого треба протидіяти дияволові та 
наближатися до Бога? Кого автор називає двоєдушними (Як. 1:1, 4:8)? 
Як виявити та подолати двоєдушність в собі? 
 

Четвер, 12 жовтня 
Допоможи мені, Господи, Боже мій, задля Свого милосердя, спаси 
мене! Псалом 109:26 
Петро, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, 
гукаючи: Господи, спаси мене! І зараз Ісус, простягнувши руку, 
схопив його, та й каже йому: Маловірний, чому ти засумнівався? 
Матвія 14:30-31 
Щоденне читання: Якова 4 
Питання до тексту:  Чому в цьому розділі звучить заклик до плачу, 
а не до радості? Чи означає це, що радість - прояв недостатньої 
духовності?   Заклик не засуджувати брата - чи не суперечить він 
тому, що сам Яків впродовж всього послання системно критикує 
тих, до кого звертається? Що відрізняє здорову, конструктивну 
критику від критиканства? 
 

П’ятниця, 13 жовтня 
Він чинить за Своєю волею, як з Небесними силами, так і з тими, 
що живуть на землі. Немає нікого, хто міг би стримати Його руку і 
спитати Його: Що Ти робиш? Даниїла 4:32 
Покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас підняв свого часу. 1 
Петра 5:6 
Щоденне читання: Якова 4 
Питання до тексту:  Чи схвалює автор планування своїх справ на 
майбутнє?  Чи можна назвати людей, які не люблять планувати, 
більш побожними, ніж тих, хто планує? Чому? Як з точки зору 
Якова повинен виглядати гарний план? 
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Субота, 14 жовтня 
Будь же Ти, Господи, моїм Поручителем перед Собою, адже хто ще 
може за мене поручитись? Йова 17:3 
А хто судитиме? Ісус Христос, Який помер і воскрес, Який по 
правиці Бога, — Він і заступається за нас! Римлян 8:34 
Щоденне читання: Якова 5 
Питання до тексту:   
Які гріхи заможних людей викриваються в цьому розділі? Чи вважаєте ви 
себе тими, до кого адресовані дані звинувачення? Чому? 
 

Дев’ятнадцята неділя після Трійці 
Неділя, 15 жовтня 
Гасло тижня: «Вилікуй мене, Господи, і я буду здоровим, - спаси 
мене, і я буду спасенним». Єремії 17:14  
Літургійний колір: зелений 
Псалом 32:1-7  
Старий Заповіт: Вихід 34:4-10 
Новий Заповіт: Якова 5:13-16 
Євангеліє від Марка 2:1-12 
Проповідь: Якова 5:13-16 
Гасла:  
Праведник намагається зрозуміти справи бідних. Притчі 29:7 
Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, 
сліпих, — і будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати; 
віддасться ж тобі у воскресінні праведних! Луки 14:13-14 
Щоденне читання: Якова 5 
Питання до тексту:   
В чому має проявлятися довготерпіння, про яке автор говорить як 
про конче необхідну чесноту? Де особисто вам найчастіше бракує 
терпіння? 
Як стати довготерпеливим, які практики або принципи можуть 
цьому зарадити, допомогти? Де взяти сили терпіти? 
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Понеділок, 16 жовтня 
Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, - не відплачує нам 
за нашими провинами. Псалом 103:10 
Прощайте одне одному, як і Бог через Христа вам простив! Ефесян 4:32 
Щоденне читання: Якова 5 
Питання до тексту:   
Що таке клятва? Для чого вона потрібна? В яких випадках є 
припустимим її використання? 
 

Вівторок, 17 жовтня 
Своїм ангелам Господь накаже про тебе, аби берегли тебе на всіх 
твоїх дорогах. Вони на руках понесуть тебе, щоб ти не спіткнувся об 
камінь своєю ногою. Псалом 91:11-12 
Господній ангел з’явився вві сні Йосифові й сказав: Уставай, візьми 
Дитя та Його матір і втікай до Єгипту; будь там, доки я тобі не 
скажу. Матвія 2:13 
Щоденне читання: Якова 5 
Питання до тексту:   
Що Яків говорить в цьому посланні про молитву? Які принципи 
або які елементи молитви він підкреслює як важливі та необхідні? 
Яку роль грає молитва в ситуації хвороби? Як автор радить 
молитися за хворих? Чи суперечить молитва сучасним медичним 
засобам? Чому так або чому ні? 
 

День апостола і євангеліста луки 
Літургійний колір: червоний 

Середа, 18 жовтня 
Я знаю, що Господь стане на захист бідного і відомстить за убогого. Псалом 
140:13 
Блаженні вбогі, бо ваше є Царство Боже. Луки 6:20 
Щоденне читання: Якова 5 
Питання до тексту:   
Яких старозавітних героїв Яків згадує в цьому посланні? В чому 
вони можуть стати за приклад для нинішніх віруючих? Хто є 
вашим улюбленим старозавітнім персонажем і чому? 
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Четвер, 19 жовтня 
Господь проголошує: Лише тих, котрі шанують Мене, вшаную і Я, 
але ті, котрі Мене зневажають, будуть зневажені! 1 Самуїла 2:30 
Або нехтуючи багатством Його доброти, лагідності й 
довготерпіння, не знаєш, що доброта Божа веде тебе до покаяння? 
Римлян 2:4 
Щоденне читання: Якова 5 
Питання до тексту:   
Що можна сказати про теологію цього послання? Яким автор 
змальовує Бога? Повертаючись до цільової аудиторії перших 
читачів послання, які ключові поради можна взяти з нього для тих, 
хто проходить важкі часи недолі та випробувань? 
 

П’ятниця, 20 жовтня  
Господь розмовляв з Мойсеєм віч-на-віч, - так, як людина 
спілкується зі своїм приятелем. Вихід 33:11 
Ісус сказав: Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що 
робить його пан; вас же назвав Я друзями, оскільки сказав вам усе, 
що почув від Мого Отця. Івана 15:15 
Щоденне читання: 1 Петра 1 
Питання до тексту:   
Ким був Петро - автор цього послання? Що нам відомо про нього та 
його життя? Кому адресоване послання? Що є незвичайним у 
ситуації, в якій перебувають читачі? 
 

Субота, 21 жовтня 
Той, хто покладається на Господа, уподібниться до дерева, 
посадженого над водою, яке сягає своїм корінням потоку. У рік 
посухи воно не перестає плодоносити. Єремії 17:7,8 
Плід же Духа — любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, 
доброта, віра, лагідність, стриманість. Галатам 5:22-23 
Щоденне читання: 1 Петра 1 
Питання до тексту:   
Які причини для радості під час складних життєвих випробувань 
наводить автор послання?  Про які ще емоції згадується в цьому 
уривку? В чому полягає сутність спасіння, подарованого нам Богом 
через Ісуса Христа? Що в описі цього спасіння стосується нашого 
минулого, теперішнього та майбутнього? 
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Двадцята неділя після Трійці 
Неділя, 22 жовтня 

Гасло тижня: «О, людино, Він сказав тобі, що є добре, і чого Господь 
очікує від тебе, а саме: Щоб ти дотримувався правосуддя, любив 
чинити милосердя, і в покорі ходив з твоїм Богом!» Міхея 6:8 
Текст до проповіді:  
Псалом 119:1-8.17.18 
Буття 8:18-22.9:12-17; 2 Коринтян 3:3-9; Марка 10:2-16 
Літургійний колір:  
Псалом  
Старий Заповіт: Буття 8:18-22.9:12-17 
Новий Заповіт: 2 Коринтян 3:3-9 
Євангеліє від Марка 10:2-16 
Проповідь: Марка 10:2-16 
Гасла: 
Не носи у своєму серці ненависті на свого брата, натомість відверто 
докори своєму ближньому, щоб не бути винуватим у його гріхові. 
Левіти 19:17 
Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, 
виправляйте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, 
щоб і самому не потрапити в спокусу. Галатам 6:1 
Щоденне читання: 1 Петра 1 
Питання до тексту:   
Яке відношення до задуму спасіння мають пророки та ангели? Яку 
користь нам дає знання того, що цей задум має напрочуд давню 
історію? До чого автор закликає читачів стосовно практики 
духовного життя? Як пов'язані між собою наше мислення та спосіб 
життя? 
 

Понеділок, 23 жовтня 
Він є Богом живим, Котрий існує вічно, а Його царство не може 
бути знищене. Даниїла 6:27 
Бог усе підкорив під ноги Христа і поставив Його над усім — як 
Голову Церкви. Ефесян 1:22 
Щоденне читання: 1 Петра 1 
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Питання до тексту:  Що цей розділ говорить нам про кожну з осіб 
Святої Трійці? Яку роль в нашому наверненні до Бога через віру 
грає Слово Боже? Які його властивості мають надихати нас та 
спонукати до його дослідження? 
 

Вівторок, 24 жовтня 
Господи, Боже мій! Ти вчинив багато чудес, і в Твоїх задумах щодо 
нас немає рівного Тобі. Псалом 40:6 
В Христі заховані всі скарби премудрості й пізнання. Колосян 2:3 
Щоденне читання: 1 Петра 2 
Питання до тексту:   
По відношенню до чого апостол Петро вживає слово 
"дорогоцінний"? Де іще в посланні він вживає це слово?  Чи є для 
нас пріоритетним, важливим, бажаним те, що він називає 
дорогоцінним? В чому це проявляється? 
 

Середа, 25 жовтня 
Усі краї землі згадають і навернуться до Господа. Псалом 22:27 
Іншу притчу навів їм Ісус: Царство Небесне подібне до закваски, 
що її жінка взяла й поклала до трьох мірок борошна, поки все 
вкисло. Матвія 13:33 
Щоденне читання: 1 Петра 2 
Питання до тексту:   
Про який духовний обмін ідеться в перших двох віршах цього 
розділу? Від чого слід відмовитись і що треба здобути? Чи можна 
здійснити лише один з описаних кроків? Чому? 
 

Четвер, 26 жовтня 
Щоранку Він будить мене, вдосвіта відкриває Мій слух, аби я був 
уважним до настанов як учень. Ісаї 50:4 
І слухала одна жінка на ім’я Лідія, продавщиця кармазину з міста 
Тиятир, яка шанувала Бога. Господь відкрив їй серце, аби 
сприймати те, що говорив Павло. Дії 16:14 
Щоденне читання: 1 Петра 2 
Питання до тексту:   
Якими метафорами описаний тут новий стан, статус віруючих 
людей? Як це допомагає нам зрозуміти свою родь та покликання в 
житті? Що є спільного між Христом та Його послідовниками? 
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П’ятниця, 27 жовтня 
Господь – захисник мого життя. Кого маю лякатись? Псалом 27:1 
Усе можу в Тому, Хто мене зміцнює. Филип’ян 4:13 
Щоденне читання: 1 Петра 2 
Питання до тексту:   
Як нове життя віри повинно проявлятися в готовності робити добро 
та шанувати авторитет правителів?  Чи мають християни право на 
політичний протест? Чи можуть вони бути серед тих, хто 
намагається змінити владний устрій революційним шляхом? 
 

День апостолів симона і юди 
Літургійний колір: червоний 

Субота, 28 жовтня 
Дійсно, добром і миром обернулась моя велика гіркота, - любов 
Твоя спасла мою душу від зіпсуття, - Ти позад Себе викинув усі мої 
гріхи. Ісаї 38:17 
Із цього довідаємося, що ми від правди, і заспокоїмо перед Ним 
наше серце, бо коли звинувачує наше серце, то Бог більший від 
нашого серця і знає все. 1 Івана 3:19-20 
Щоденне читання: 1 Петра 2 
Питання до тексту:   
В чому полягає сутність поняття свободи для християн? Свобода 
від чого та для чого? Терпіння та готовність страждати - коли вони 
схвальні, а коли ні? Чи є речі, яких ми не повинні терпіти в житті, а 
мусимо з ними боротися? 
 

Двадцять перша неділя після Трійці 
Неділя, 27 жовтня 

Гасло тижня: «Не будь переможений злом, але перемагай зло 
добром». Римлян 12:21 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 19:8-14 
Старий Заповіт: Єремії 29:4-14 
Новий Заповіт: Ефесян 6:10-17 
Євангеліє від Матвія 5:38-48 
Проповідь: Буття 13:1-12(13-18) 
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Гасла: 
Господь сказав: За ким ти побивалась, кого боялась, що говорила 
неправду, забувши про Мене? Ісаї 57:11 
Ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали Духа 
синівства, яким кличемо: Авва, Отче! Римлян 8:15 
Щоденне читання: 1 Петра 2 
Питання до тексту:   
Як страждання Христа можуть показати нам зразок справді 
побожного життя в покорі до Бога? Як пов'язані між собою перший 
та другий розділ послання? Чи можна побачити в другому розділі 
розвиток ідей з першого? 
 

Понеділок, 30 жовтня 
Ділом справедливості буде мир, а плодом праведності – спокій і 
довічна безпека. Ісаї 32:17 
Коли знаєте, що Ісус Христос — праведний, то знайте, що й кожний, 
хто чинить праведність, народився від Нього. 1 Івана 2:29 
Щоденне читання: 1 Петра 2 
Питання до тексту:   
Як сімейні стосунки впливають або проявляють якість духовного 
життя чоловіка та жінки? Чи актуальна тема покори дружин 
чоловікам в сучасному суспільстві? Чому? Як запобігти 
зловживанню владою з боку чоловіків по відношенню до жінок в 
сімейному житті? 
 

День Реформації 
Вівторок, жовтень 31 
Гасло тижня: «Адже ніхто не може покласти іншої основи, крім уже 
покладеної, а нею є Ісус Христос».  1 Коринтян 3:11  
Літургійний колір: червоний 
Псалом  46:2-12  
Старий Заповіт: Второзаконня 6:4-9 
Новий Заповіт: Римлян 3:21-28 
Євангеліє від Матвія 5:1-12 
Проповідь: Матвія 5:1-12 
 



118 
 

Гасла: 
Ми всі були, як щось нечисте, - і вся наша праведність, наче 
поплямована одежа. Ісаї 64:5 
А син сказав йому: Батьку, я згрішив перед небом і перед тобою; я 
вже не гідний зватися сином твоїм! Та батько сказав своїм рабам: 
Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його. Луки 15:21-22 
Щоденне читання: 1 Петра 3 
Питання до тексту:   
Які ознаки справжньої жіночої краси підкреслює автор в цьому 
розділі?  Чи прагнуть жінки та чоловіки якнайбільше дбати про 
внутрішню красу, а не про зовнішню? Чому? 
 

Середа, 1 листопада 
Згадайте дні давні, осмисліть роки минулих поколінь. Запитай у 
свого батька, і він розповість тобі, запитай людей похилого віку 
серед себе, і вони розкажуть тобі. Второзаконня 32:7 
Згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася у твоїй бабусі 
Лоїді та у твоїй матері Євникії; я впевнений, що вона є і в тобі. 2 
Тимофія 1:5 
Щоденне читання: 1 Петра 3 
Питання до тексту:   
Які настанови щодо сімейного життя тут звучать для чоловіків?  
Як християни мають переносити страждання від утисків, 
переслідувань, приниження? 
 

Четвер, 2 листопада 
Мій Владика, Господь, дає мені язик учителя, аби я знав, як вчасно 
підтримати словом втомленого. Ісаї 51:4 
Коли ми бачили Тебе хворим, або у в’язниці, і прийшли до Тебе? 
Матвія 25:39 
Щоденне читання: 1 Петра 3 
Питання до тексту:   
Як навчитись страждати за прикладом Христа? 
Які старозавітні герої згадуються в цьому розділі? З якою метою? 

 
П’ятниця, 3 листопада 
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Шукайте Господа, усі покірні люди землі, які виконують Його 
Закон! Шукайте справедливості, досягайте покірливості. Софонії 2:3 
Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі й улюблені, у щире 
милосердя, доброту, покірність, лагідність, довготерпіння, Колосян 3:12 
Щоденне читання: 1 Петра 4 
Питання до тексту:   
Що означає "хто тілом постраждав, той перестав грішити" (1 Пет. 4:1)? 
Що дивує та дратує колишніх друзів християн? Як нам слід 
правильно поводитись з колишніми друзями? 
 

Субота, 4 листопада 
Як потішає матір свою дитину, так і Я вас потішу. Ісаї 66:13 
Просіть — і отримаєте, щоб ваша радість була повна. Івана 16:24 
Щоденне читання: 1 Петра 4 
Питання до тексту:   
В якому сенсі і для чого Євангеліє звіщалося мертвим (1 Пет. 4:6)? 
Яким чином ми повинні реагувати на наближення кінця земної 
історії? Що з заповіданого тут Богом ми робимо і що ні? 
 

Двадцять друга неділя після Трійці 
Неділя, 5 листопада 

Гасло тижня: «Але в Тебе прощення, щоб мали страх перед 
Тобою». Псалом 130:4 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 143:1-9 
Старий Заповіт: Ісаї 44:21-23 
Новий Заповіт: Римлян 4:17-25а 
Євангеліє від Матвія 18:21-35 
Проповідь: 1 Івана 2:1-14 
Гасла:  
Той, хто прагне правди та милосердя, той знайде життя, праведність 
і славу. Притчі 21:21 
Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все 
вам додасться. Матвія 6:33 
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Щоденне читання: 1 Петра 4 
Питання до тексту:   
Яку роль в розбудові церкви грають духовні дари? Що нам про них 
відомо? Як їх правильно застосовувати? 
Яким чином страждання можуть стати прелюдією до радості? Чи 
надихає вас ця думка? 
 

Понеділок, 6 листопада 
Боже, Твоя дорога свята. Псалом 77:14 
Ісус сказав: Я вийшов від Отця і прийшов у світ. Івана 16:28 
Щоденне читання: 1 Петра 4 
Питання до тексту:   
Які страждання слід вважати корисними, а які ні? Чому? 
Що значить, що суд розпочнеться з Божого дому (1 Пет. 4:17)? Хіба 
Христос не звільнив віруючих у Нього від суду? 
 

Вівторок, 7 листопада 
Я поставлю над ними єдиного пастиря, і він їх пастиме. Єзекіїля 34:23 
Побачивши ж юрби, Він змилосердився над ними, оскільки були 
втомлені та розпорошені, наче вівці, які не мають пастуха. Матвія 9:36 
Щоденне читання: 1 Петра 4 
Питання до тексту:   
Як зрозуміти вислів "праведний ледве спасеться" (1 Пет. 4:18)? Чи не 
суперечить це нашій надії та впевненості в Бозі? 
Яким чином тематика перших двох розділів продовжується в 
наступних двох? 
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Середа, 8 листопада 
Благословенний, хто приходить в Ім’я Господнє! Псалом 118:26 
А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, — тим, 
які вірять у Його Ім’я. Івана 1:12 
Щоденне читання: 1 Петра 5 
Питання до тексту:   
Які важливі принципи пастирського служіння зазначені в цьому 
розділі? 
Яким повинно бути ставлення парафіян до пастиря? 
 

Четвер, 9 листопада 
А я ж говорив у своєму занепокоєнні: Я відкинутий з-перед Твоїх 
очей. Однак Ти почув голос мого благання, коли я волав до Тебе. 
Псалом 31:23 
Отак і Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і 
як маємо молитися, але сам Дух заступається [за нас] невимовними 
зітханнями. Римлян 8:26 
Щоденне читання: 1 Петра 5 
Питання до тексту:   
Що буває, коли пастирі зловживають своєю владою в церкві, а 
парафіяни - своєю особистою свободою? 
Як запобігти цим зловживанням? Хто повинен це робити? 
 

П’ятниця, 10 листопада 
Горе тим , хто мудрий у власних очах і розумний перед самим 
собою. Ісаї 5:21 
Усі виявляйте покору один до одного. 1 Петра 5:5 
Читання: 1 Петра 5 розділ 
Яким чином ми можемо покласти всю нашу журбу та турботи на 
Бога?  
Чи означає це відмову від виконання обов'язків щодо забезпечення 
себе життєвою безпекою та ресурсами? 
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День Святого Мартіна турського 
Літургійний колір: червоний 

Субота, 11 листопада 
Яков вирушив у дорогу і його зустріли Божі ангели. Буття 32:2 
Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння 
задля тих, хто має успадкувати спасіння? Євреям 1:14 
Щоденне читання: 1 Петра 5 
Питання до тексту:   
Хто такий диявол? Чому він є нашим супротивником? Як ми 
можемо пильнувати та противитись йому? 
В чому, згідно з думкою автора, має проявлятись Божа благодать в 
житті тих, хто терпить страждання за Христа? 
З якою метою тут згадано стародавнє місто Вавилон? 
 

Третя неділя до закінчення церковного року 
Неділя, 12 листопада 

Гасло тижня: «Ось тепер - час сприятливий! Ось тепер — день 
спасіння!» 2 Коринтян 6:2б 
Літургійний колір:  
Псалом 85:9-14 
Старий Заповіт: Міхея 4:1-5(7б) 
Новий Заповіт: Римлян 8:18-25 
Євангеліє від Луки 17:20-30 
Проповідь: Римлян 8:18-25 
Гасла: 
Йосиф сказав своїм братам: Не сваріться дорогою! Буття 45:24 
Вибачаючи і прощаючи одне одному, коли хто проти кого має якусь 
скаргу. Як Христос простив вам, так само й ви робіть. Колосян 3:13 
Щоденне читання: 1 Петра 5 
Питання до тексту:   
Як би ви визначили мету та ключові ідеї цього послання? 
Що в цьому посланні вам особисто здається найважливішим, 
найактуальнішим і чому? 
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Понеділок, 13 листопада 
Мій Владика, Господь, відкриває мої вуха, і я не чиню жодного 
опору й не відвертаюсь. Ісаї 50:5 
Ісус сказав: Вони почують Мій голос, і буде одна отара й один 
Пастир. Івана 10:16 
Щоденне читання: 2 Петра 1 
Питання до тексту:   
Кому адресоване послання? Що є незвичайним у ситуації, в якій 
перебувають читачі? 
Що значить пізнавати Бога? До яких наслідків призводить цей 
процес? Де ще в посланні згадується богопізнання? 
 

Вівторок, 14 листопада 
Господь сказав: Не вічно сперечатимусь і не завжди гніватимусь. 
Ісаї 57:16 
Бог у Христі примирив світ із Собою, не зараховуючи їм їхні 
переступи, і доручив нам слово примирення. 2 Коринтян 5:19 
Щоденне читання: 2 Петра 1 
Питання до тексту:  
Якими ресурсами Бог забезпечив нас для побожного життя? Чи 
означає наявність цих ресурсів право жити, не докладаючи зусиль 
аби догодити Богові? Як Божі обітниці допомагають нам утікати від 
пожадливостей світу та досягати більшого єднання з Богом? 
 

Середа, 15 листопада 
О ви, спраглі, йдіть до води. Ісаї 55:1 
А як звечоріло, коли вже зайшло сонце, поприносили до Нього всіх 
хворих і біснуватих. Марка 1:32 
Щоденне читання: 2 Петра 1 
Питання до тексту: 
Який спектр чеснот має проявитися в характері віруючої в Христа 
людини? Що вона має для цього зробити? 
Для чого ми потребуємо регулярного нагадування про основні 
істини щодо життя з Богом? Хто і як має здійснювати це 
нагадування? 
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Четвер, 16 листопада 
Я укладу з ними вічний Заповіт у тому, що вже не відвернуся від 
них й не перестану чинити їм добро. Єремії 32:40 
Божа любов до нас виявилася в тому, що Бог послав Свого 
Єдинородного Сина у світ, щоб ми через Нього жили. 1 Івана 4:9 
Щоденне читання: 2 Петра 1 
Питання до тексту:  
Як особистий досвід близькості з Христом вплинув на автора 
послання та допоміг йому в служінні іншим? Чи слід нам прагнути 
мати подібний досвід? За якими ознаками можна відрізнити 
справжній духовний досвід від фальшивого? 
 

П’ятниця, 17 листопада 
Мої задуми не такі, як ваші задуми, і ваші дороги не такі, як Мої 
дороги, - каже Господь. Ісаї 55:8 
Адже «немудре» Боже є розумнішим від людського, і «немічне» 
Боже є сильнішим від людського. 1 Коринтян 1:25 
Щоденне читання: 2 Петра 1 
Питання до тексту:  
Чому авторитет Святого Письма є найвищим для тих, хто слідує за 
Христом? Як не помилитися в процесі тлумачення та практичного 
застосування прочитаного в Біблії? 
 

Субота, 18 листопада 
Ненадійний для спасіння і кінь. Він не врятує своєю великою 
силою. Адже очі Господні на тих, котрі бояться Його й котрі 
покладаються на Його милосердя. Псалом 33:17-18 
Ми хвалимося Ісусом Христом, і не покладаємо надію на тіло. 
Филип’ян 3:3 
Щоденне читання: 2 Петра 1 
Питання до тексту:  
Хто такі фальшиві пророки та фальшиві вчителі? Чим вони 
небезпечні? Як їх можна розпізнати? Як реагувати на них? Які 
фальшиві доктрини, вірування вам довелося вже зустріти на 
власному досвіді? Що приваблює людей до таких доктрин? 
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Передостання неділя церковного року 
Неділя, 19 листопада 

Гасло тижня: «Адже всі ми маємо з’явитися перед судовим 
престолом Христа». 2 Коринтян 5:10 
Літургійний колір: зелений 
Псалом 50:1-6.14.15.26 
Старий Заповіт: Йова 14:1-17 
Новий Заповіт: Римлян 14:1-13 
Євангеліє від Матвія 25:31-46 
Проповідь: Матвія 25:31-46 
Гасла: 
Адже уста священика мають дотримуватись науки, - з його уст 
люди очікують закону, оскільки він є посланцем Господа Саваота. 
Малахії 2:7 
Будьте завжди готові дати відповідь кожному, хто запитує вас про 
вашу надію. 1 Петра 3:15 
Щоденне читання: 2 Петра 2 
Питання до тексту:  
Для чого автор тут згадує давню історію - падіння ангелів, 
всесвітній потоп та Ноя, Содом та Гоморру, а також Лота? 
Що означає, що "знає Господь як визволяти побожних від спокуси"? 
Як це має вплинути на наше практичне життя? 
 

Понеділок, 20 листопада 
Повернися ж до нас, Господи! До яких пір чекатимеш? Вияви 
милосердя до Своїх рабів. Псалом 90:13 
Ісус сказав: Я знову прийду і візьму вас до Себе, щоби де Я, там і ви 
були. Івана 14:3 
Щоденне читання: 2 Петра 2 
Питання до тексту:  
З якою метою Петро докладно описує фальшивих вчителів? Що є 
головним в цьому описі? 
Ким був Валаам, що був  згаданий в цьому розділі? Як його історія 
допомагає краще зрозуміти сутність єретиків та їхній спосіб життя? 
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Вівторок, 21 листопада 
Аж до цього місця допоміг нам Господь. 1 Самуїла 7:12 
Павло сказав: Та одержавши допомогу від Бога, аж до цього дня 
стою, щоб свідчити малому й великому. Дії 26:22 
Щоденне читання: 2 Петра 2 
Питання до тексту:  
Що гірше, на вашу думку, - аморальна поведінка чи небіблійні 
релігійні переконання? Обґрунтуйте свою думку 
Чому фальшивих вчителів автор порівнює з ритуально нечистими 
тваринами (свиня, собака)? 
 

День молитви і покаяння 
Середа, 22 листопада 

Гасло дня: «Справедливість вивищує народ, а беззаконня людей 
ганьбить». Притчі 14:34 
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 130:1-8 
Старий Заповіт: Ісаї 1:10-18 
Новий Заповіт: Римлян 2:1-11 
Євангеліє від Луки 13:1-9 
Проповідь: Єзекіїль 22:23-31 
Як смертній людині виправдатись перед Богом?! Якщо би хто 
вирішив сперечатися з Ним, то Він би Йому не відповів на жодне з 
тисячі питань. Йова 9:2-3 
Устану, піду до свого батька і скажу йому: Батьку, я згрішив перед 
небом і перед тобою. Луки 15:18 
Щоденне читання: 2 Петра 2 
Питання до тексту:  
Як зробити діагностику власних переконань стосовно їхньої 
істинності, аби не стати жертвою фальшивих доктрин?  
Як ідея фальшивих доктрин в цьому розділі протистоїть ідеї 
справжнього богопізнання з попереднього розділу? 
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Четвер, 23 листопада 
Боже, Ти знаєш, яким нерозумним я був, - мої помилки не 
приховані від Тебе. Псалом 69:6 
У Ньому маємо викуплення Його кров’ю, прощення переступів, 
згідно з багатством Його благодаті. Ефесян 1:7 
Щоденне читання: 2 Петра 3 
Питання до тексту:  
Яку роль грає нагадування/ повторення вже відомих істин для 
духовного життя та прогресу в вірі? Що заважає нам сприймати 
подібні нагадування? Чому доктрина про друге пришестя Христа 
стає мішенню для єретиків та насмішників?   
 

П’ятниця, 24 листопада 
Я скажу про них: Це Мій народ! А вони скажуть: Господь – наш 
Бог! Захарії 13:9 
Бог поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з 
ними — їхній Бог; і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. 
Об’явлення 21:3-4 
Щоденне читання: 2 Петра 3 
Питання до тексту:  
Що спільного є між стародавнім світом напередодні потопу та 
сучасним - напередодні другого пришестя Христа? 
Для чого автор вживає фразу щодо того, що "один день у Господа - 
немов тисяча років, а тисяча років - немов один день"? 
 

Субота, 25 листопада 
Все, що сказав Господь, виконаємо і будемо слухняні. Вихід 24:7 
Будьте виконавцями Слова, а не лише слухачами, які обманюють 
самих себе. Якова 1:22 
Щоденне читання: 2 Петра 3 
Питання до тексту:  
В чому проявляється сьогодні Боже довготерпіння? Якою є його 
мета? Чи досягається вона в нашому житті? 
Чому нам здається, що Господь зволікає та не поспішає приборкати 
зло на землі? 



128 
 

Неділя вічності 
Неділя, 26 листопада 

Гасло тижня: «Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші 
світильники» Луки 12:35 
Літургійний колір:  
Псалом 126:1-6 
Старий Заповіт: Ісаї 65:17-25 
Новий Заповіт: Об’явлення 21:1-7;  
Євангеліє від Матвія 25:1-13 
Проповідь: 2 Петра 3:(3-7) 8-13 
Гасла: 
Господь добрий, - притулок у день скорботи, - Він знає тих, котрі на 
Нього покладаються. Наума 1:7 
Просіть — і дасться вам; шукайте — і знайдете; стукайте — і 
відчинять вам. Матвія 7:7 
Щоденне читання: 2 Петра 3 
Питання до тексту:  
Чому прихід Господнього судного  дня порівняно з нічним 
грабіжництвом? Що між ними є спільного? 
Друге пришестя має свої прикмети та ознаки. Чому тоді 
вважається, що воно станеться несподівано? 
 

Понеділок, 27 листопада 
Не утискайте ні вдів, ні сиріт, ні приходців, ні бідних людей. Захарії 7:10 
Але ви не так пізнали Христа! Ефесян 4:20 
Щоденне читання: 2 Петра 3 
Питання до тексту:  
Як роздуми про День Господній мають стимулювати нас до святого 
життя? Чи відбувається це насправді? 
Як відбувається духовне зростання? В чому воно проявляється? Від 
чого залежить? Що йому заважає? 
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Вівторок, 28 листопада 
Відкриваючись людині, Твої слова освітлюють її і роблять мудрими 
навіть простих людей. Псалом 119:130 
Бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. 
Поводьтеся, як діти світла. Ефесян 5:8 
Щоденне читання: 2 Петра 3 
Питання до тексту:  
Кому адресоване послання? Що є незвичайним у ситуації, в якій 
перебувають читачі? Як пов'язані між собою наша сучасність та "те, 
що було від початку"? 
 

Середа, 29 листопада 
Спаси, Господи! Бо бракує праведників, оскільки зникають вірні з-
поміж людей. Псалом 12:1 
Тоді Ісус сказав дванадцятьом: Може, і ви хочете відійти? Івана 6:67 
Щоденне читання: 1 Івана 1 
Питання до тексту:  
Побачили, почули, доторкалися - як ці слова передають ідею 
особистого духовного досвіду автора? Якими ще словами можна 
описати власний досвід життя з Богом? 
Чому автор говорить не від себе особисто (я, мені), а нібито від 
спільноти (ми, нам)? 
 

Четвер, 30 листопада 
Але для вас, котрі мають страх перед Моїм Іменем, зійде Сонце 
виправдання, і оздоровлення в Його крилах. Малахії 3:20 
Ніч минула, день наблизився. Римлян 13:12 
Щоденне читання: 1 Івана 1 
Питання до тексту:  
Що значить "ходити в світлі", "мати спільність з Богом"? За якими 
ознаками можна визначити такий досвід? 
Якщо кров Христа очищає нас, то чому автор говорить "коли 
скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо"? 
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П’ятниця, 1 грудня 
Ось Я їх переплавлю і випробую їх. Єремії 9:6 
А той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Марк 13:13 
Щоденне читання: 1 Івана 1 
Питання до тексту:  
Чим гріховність християн відрізняється від гріховності інших 
людей? Що означає "визнавати свої гріхи"? Хто, як і для чого має це 
робити? 
 

Субота, 2 грудня 
Помилуй мене, Господи, бо я пригнічений. Псалом 31:10 
Учні розбудили Ісуса, кажучи: Господи, рятуй, гинемо! А Він каже 
їм: Чого боїтеся, маловіри? Тоді Він устав і наказав вітрам та морю, 
— і настала велика тиша. Матвія 8:25-26 
Щоденне читання: 1 Івана 2 
Питання до тексту:  
Чому автор називає читачів своїми дітьми? В якому сенсі він вважає 
себе їхнім духовним батьком? 
Хто є вашим наставником або духовним батьком? Яким чином він 
впливає на вас? 
Чи є у вас духовні діти - люди, для яких ви є наставником? Яким 
чином ви впливаєте на них? 
 

Перша неділя Адвенту 
Неділя, 2 грудня 

Гасло тижня: «Ось Цар твій до тебе гряде, справедливий і повний 
спасіння, покірний, і їде на ослі, і на молодім віслюкові, сині ослиці» 
Захарії 9:9  
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 24:1-10 
Старий Заповіт: Захарії 9:9-10 
Новий Заповіт: Римлян 13:8-12 
Євангеліє від Матвія 21:1-11 
Проповідь: 24:1-10 
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Гасла: 
Господь обов’язково виявить милосердя до Сіону. Захарії 1:17 
Симеон, людина праведна й побожна, очікував утіхи Ізраїля, і 
Святий Дух був на ньому. Луки 2:25 
Щоденне читання: 1 Івана 2 
Питання до тексту:  
Що означає, що Христос є нашим Заступником? Чи не сприяє 
наявність Заступника, доступність прощення,  нашій 
поблажливості та легковажності у ставленні до гріха? 
В чому має проявитися реальність наших стосунків з Богом? Чому 
апостола це хвилює?  
 

Понеділок, 4 грудня 
Не бійся, бо Я з тобою! Не лякайся, бо Я – твій Бог! Ісаї 41:10 
Діти вигукували в храмі: Осанна Синові Давидовому! Матвія 21:15 
Щоденне читання: 1 Івана 2 
Питання до тексту:  
Як пов'язані любов до Бога та стосунки з нашими ближніми? Про 
що свідчить відсутність любові / ненависть до ближніх? Яким 
чином можна виміряти, оцінити якість наших стосунків з Богом та 
ближніми? 
 

Вівторок, 5 грудня 
І хоч над нами тяжіють гріховні вчинки, але Ти прощаєш наші 
беззаконня. Псалом 65:4 
Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав Свого Сина, Який 
народився від жінки і був під Законом, аби викупити тих, які під 
Законом, щоб ми одержали всиновлення. Галатам 4:4-5 
Читання: 2 Івана 2 розділ 
Як визначити степінь духовної зрілості людини? Кого можна 
назвати духовною дитиною, юнаком чи батьком? 
Як би ви визначили власний рівень духовного розвитку? Для чого 
взагалі потрібно подібне визначення? 
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Середа, 6 грудня 
Дні твого смутку закінчяться. Ісаї 60:20 
І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу 
Його, — славу як Єдинородного від Отця, повного благодаті й 
істини. Івана 1:14 
Щоденне читання: 1 Івана 2 
Питання до тексту:  
Чому автор називає час церкви останнім часом або періодом історії 
людства? Що притаманно цій епосі? Хто такі антихристи, про яких 
тут ідеться? Як нам слід поводитись з огляду на попередження про 
небезпеку? 
 

Четвер, 7 грудня 
Тоді Ізраїльтяни заволали до Господа, промовляючи: Згрішили ми 
перед Тобою, оскільки ми залишили свого Бога. Суддів 10:10 
Захарія сказав: Ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати 
Йому дорогу; щоби дати пізнати Його народові спасіння через 
прощення їхніх гріхів. Луки 1:76-77 
Щоденне читання: 1 Івана 3 
Питання до тексту:  
В чому проявляється Божа любов до людей взагалі та до Його вірних 
зокрема? Яку практичну дію має доктрина про любов Божу в нашому 
житті? Внаслідок чого можна стати сином (донькою) Бога? Чи значить 
це, що ми стаємо як Христос, який також є Сином Божим? 
 

П’ятниця, 8 грудня 
Можете не згадувати минулого і не думати про давно минуле. Але ж Я 
роблю нове, і воно вже настає, - невже ви цього не розумієте? Ісаї 43:18-19 
Царство Небесне подібне до зерна гірчиці, що його людина взяла, 
та й посіяла на своєму полі. Матвія 13:31 
Щоденне читання: 1 Івана 3 
Питання до тексту:  
Що цей розділ говорить про перше та друге пришестя Христа? Що між 
ними спільного і чим вони відрізняються? Чи не суперечить автор самому 
собі, коли спочатку говорить, що немає таких людей, які не грішать , а 
потім категорично стверджує, що вірні не можуть продовжувати грішити?   
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Субота, 9 грудня 
Господи, Ти вивів мою душу з шеолу, - Ти врятував мене з-поміж 
тих, що сходять у могилу. Псалом 30:4 
Ісус сказав: Надходить час, — і він вже є, — коли мертві почують 
голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Івана 5:25 
Щоденне читання: 1 Івана 3 
Питання до тексту:  
Для чого тут згадується про Каїна? Яке застереження ми маємо 
сприйняти через його життєву історію? 
Кого ще, крім Каїна, можна назвати дітьми диявола або тими, хто є 
від лукавого? 
 

Друга неділя Адвенту 
Неділя, 8 грудня 

Гасло тижня: «Випростайтеся і підійміть свої голови, бо 
наближається ваше визволення» Луки 21:28  
Літургійний колір:  
Псалом 80:2.3б.5.6.15.16.19.20 
Старий Заповіт: Ісаї 63:15-64:3 
Новий Заповіт: Якова 5:7-11 
Євангеліє від Луки 21:25-33 
Проповідь: Об’явлення 3:7-13 
Гасла: 
Який ще бог на небі чи на землі здатний звершувати такі справи, як 
Твої! Второзаконня 3:24 
І дії різноманітні, а Бог той самий, — Він робить усе в усіх. 1 
Коринтян 12:6 
Щоденне читання: 1 Івана 3 
Питання до тексту:  
В чому, на думку автора, має проявлятися наша любов до ближніх? 
Як це працює в вашому житті? 
Що в цьому розділі сказано про молитву? Наскільки це є важливим 
і чому саме? 
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Понеділок, 11 грудня 
Господи, перед Тобою всі мої прагнення, мій стогін від Тебе не 
прихований. Псалом 38:10 
І це та відвага, яку маємо до Нього, що коли чогось попросимо 
згідно з Його волею, Він вислуховує нас! 1 Івана 5:14 
Щоденне читання: 1 Івана 3 
Питання до тексту:  
Що значить "серце не засуджує нас"? Чи завжди свідчення совісті 
про наші вчинки є надійним моральним орієнтиром? Яку роль 
відіграє Дух Святий в нашому процесі богопізнання? 
 

Вівторок, 12 грудня 
І поблагословив Бог сьомий день, і освятив його, бо того дня 
відпочив Він від усієї Своєї праці, яку Бог під час творіння 
здійснював. Буття 2:3 
І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші 
серця і ваші думки в Христі Ісусі. Филип’ян 4:7 
Щоденне читання: 1 Івана 4 
Питання до тексту:  
Хто такі фальшиві пророки? Чим вони схожі на справжніх 
пророків? Як їх відрізнити? На які ключові ознаки фальшивих 
пророків звертає увагу автор? Чому вони є настільки важливими з 
його точки зору?  
Яке значення має термін "світ", використаний для опису фальшивих 
пророків? В якому сенсі світ тут протиставлений Богу? 
 

Середа, 13 грудня 
Ще нема слова на моєму язику, а Ти, Господи, вже все знаєш. Псалом 139:4 
Господь освітить таємниці пітьми, і виявить задуми сердець. 1 Коринтян 4:5 
Читання: 1 Івана 4 розділ 
Хто такий Антихрист? Яку роль в його планах відіграють демони 
або нечисті духи? Для чого вони намагаються видати себе за Духа 
Святого? 
Що ми дізнаємося з цього розділу про любов Божу до нас та про 
нашу любов до Нього та до ближніх? 
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Четвер, 14 грудня 
Світло сяє над праведником, - радість – над справедливим серцем. Псалом 97:11 
Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої 
каганці, вийшли назустріч молодому. П’ять із них були нерозумні, а 
п’ять — мудрі. Матвія 25:1-2 
Щоденне читання: 1 Івана 4 
Питання до тексту:  
Як пов'язані спасіння через віру в Христа та любов до Бога і 
ближнього? Що значить "будемо в світі цьому як Христос"? В чому 
саме ми можемо і повинні уподібнитися Христу? 
 

П’ятниця, 15 грудня 
Ті, котрі плавають на кораблях у морі, бачать Господні діла і Його 
чудеса в морських глибинах! Нехай прославляють Господа за Його 
милосердя і Його чудеса для людських дітей! Псалом 107:23,24,31 
А коли ми врятувалися, то довідалися, що острів зветься Мальта. 
Тубільці виявили нам надзвичайну людяність; за-паливши вогонь, 
вони приймали нас усіх. Дії 28:1-2 
Щоденне читання: 1 Івана 4 
Питання до тексту:  
В якому сенсі досконала Божа любов проганяє страх? Якщо 
наслідком віри повинно бути святе життя, то як автор бачить 
взаємозв'язок святості та любові? Як думки цього розділу 
підсилюють та доповнюють ідеї попередніх розділів? 

Субота, 16 грудня 
Відповідаючи, Господь так скаже Своєму народові: Ось Я вам 
посилаю хліб, вино і олію, - у вас буде всього досхочу. Йоіла 2:19 
І, звелівши людям посідати на траві, узяв п’ять хлібів та дві риби, 
звернув погляд до неба, поблагословив і, переломивши, дав хліб 
учням, а учні — людям. І всі їли й наїлися. Матвія 14:19-20 
Щоденне читання: 1 Івана 5 
Питання до тексту:  
Що означає "народитись від Бога"? Чим духовне відродження схоже 
і чим відрізняється від фізичного народження? Як пов'язані любов 
до Бога та дотримання Його заповідей? Чи немає тут доктрини про 
спасіння власними заслугами всупереч Божій благодаті? 
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Третя неділя Адвенту 
Неділя,17 грудня 
Гасло тижня: «Приготуйте Господеві дорогу, - рівняйте в степу 
стежку нашому Богові! Мій Владика Господь гряде у великій 
могутності» Ісаї 40:3.10  
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом 85:2-8 
Старий Заповіт: Ісаї 40:1-11  
Новий Заповіт: 1 Коринтян 4:1-5 
Євангеліє від Луки 1:67-79 
Проповідь: Матвія 11:2-10 
Гасла:  
Але вірний Бог, що наше слово до вас не було і «так», і «ні». Божий 
Син, Ісус Христос, Якого між вами проповідував я, Силуан і 
Тимофій, не був «так» і «ні»; у Ньому завжди було — «так»! 2 
Коринтян 1:18-19 
Щоденне читання: 1 Івана 5 
Питання до тексту:  
Якщо заповіді Божі не є важкими, то чому Новий Завіт стверджує, що 
ніхто не є спроможним виконати Божий закон? В якому сенсі віра 
тих, хто отримав нове духовне життя від Бога, перемагає світ? 
Символами чого виступають тут вода та кров, з якими прийшов 
Христос? Що значить "довіряти Божому свідченню"? Чим ця довіра 
відрізняється від інформованості щодо Бога та Його задуму? 
 

Понеділок, 18 грудня 
Він змінює час і пору, скидає царів і ставить царів. Даниїла 2:21 
Скинув сильних з престолів і підняв покірних. Луки 1:52 
Щоденне читання: 1 Івана 5 
Питання до тексту:  
За яких умов ті, хто моляться, отримують від Бога те, про що 
просять? Як слід реагувати на молитву, що залишилася без 
відповіді? Чи не є всі гріхи однаково злочинними в очах Бога? Що 
має на увазі автор, говорячи про гріх, який веде до смерті? І як 
можна жити та не грішити, якщо ми не позбавлені повністю 
гріховної природи? 
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Вівторок, 19 грудня 
Господні очі на праведниках, і Його вуха слухають їхні благання. 
Псалом 34:16 
Радійте надією, труднощі переносьте, перебувайте в молитві. 
Римлян 12:12 
Щоденне читання: 1 Івана 5 
Питання до тексту:  
Що сказано тут про божественний статус Христа? Наскільки є 
важливим той факт, що Христос не є лише видатною Людиною? 
Від яких ідолів або лжебогів ми маємо берегти себе? Яким чином це 
слід робити? 
 

Середа, 20 грудня 
Благослови, душе моя Господа. Він прощає всі провини твої, зціляє всі 
твої хвороби. Псалом 103:2,3 
Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив 
нас і послав Свого Сина як примирення за наші гріхи. 1 Івана 4:10 
Щоденне читання: 2 Івана 
Питання до тексту:  
Як зміниться сенс тексту, якщо зрозуміти, що Іван називає «обраною 
пані» іншу церкву? 
Чому Іван використовує образи родинних зв’язків, і як це впливає 
на зміст послання? 
 

Четвер, 21 грудня 
Я наділю вас Моїм Духом, і ви оживете! Я поверну вас на ваші землі, 
і пізнаєте, що Я, Господь, - сказав це і виконую, - запевняє Господь. 
Єзекіїля 37:14 
Де Господній Дух, [там] свобода. 2 Коринтян 3:17 
Щоденне читання: 2 Івана 
Питання до тексту:  
Чому радіє Іван? 
Про яку заповідь він нагадує віруючим? Де ще в Біблії ми 
зустрічали схожі думки? 
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П’ятниця, 22 грудня 
Якщо ви не будете слухатись Господнього голосу й почнете 
противитись наказам Господа, то Господня рука буде спрямована 
проти вас, як була проти ваших батьків. 1 Самуїла 12:15 
А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, 
той не слухач забудько, а виконавець діла; він буде блаженний у 
своїх діях. Якова 1:25 
Щоденне читання: 2 Івана 
Питання до тексту:  
Чому вчили фальшиві вчителі? Чому тут важливо триматися 
правдивого вчення? Як Іван рекомендує поводитися з такими 
вчителями? Чому він так радикально висловлюється? 
 

Субота, 23 грудня 
Господь сказав: Я бажаю милосердя, а не жертви, й пізнання Бога – 
більше за всепалення. Осії 6:6 
Тож любов – це виконання Закону. Римлян 13:10 
Щоденне читання: 2 Івана 
Питання до тексту:  
Чорнило та папір – технології того часу. Які технології ми маємо 
зараз, щоб нести людям втіху Євангелія? 
Як часи карантину та війни змінили Ваше ставлення до живого 
спілкування з братами і сестрами у Христі? 
 

Четверта неділя Адвенту 
Субота, 24 грудня 

Гасло тижня: «Радійте завжди в Господі; і ще раз кажу: радійте! 
Нехай ваша лагідність стане відомою всім людям» Филип’ян 4:4.5б 
Літургійний колір: фіолетовий 
Псалом: 102:13.14.16-18.20-23 
Старий Заповіт: Ісаї 62:1-5 
Новий Заповіт: Филип’ян 4:4-7  
Євангеліє від Луки 1:26-38(39-56) 
Проповідь: Ісаї 62:1-5 
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Вігілія Різдва Христового 
Неділя, 24 грудня 

Гасло дня: «Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для 
всього народу: для вас сьогодні в місті Давида народився 
Спаситель, Який є Христос Господь». Луки 2:1об.11  
Літургійний колір: білий 
Псалом 96:1-3.7-13 
Старий Заповіт: Ісаї 9:1-6 
Новий Заповіт: Галатам 4:4-7 
Євангеліє від Луки 2:1-20 
Проповідь: Галатам 4:4-7 
Гасла: 
Бо темрява покриває землю, й морок – народи, а над тобою засяяв 
Господь, і Його слава осяяла тебе! Ісаї 60:2 
Коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити 
один одному: Ходімо у Віфлеєм і погляньмо, що там сталося, про 
що Господь сповістив нам! Луки 2:15 
Щоденне читання: 3 Івана 
Питання до тексту:  
Про що молиться Іван? Чому він радіє? 
Чому він вважає Гая своєю дитиною? 
 

Різдво Христове 
Понеділок, 25 грудня 

Гасло Різдва: «І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми 
побачили славу Його». Івана 1:14а  
Літургійний колір: білий 
Псалом 96:1-3.7-13  
Старий Заповіт:  Ісаї 52:7-10 
Новий Заповіт: Тита 3:4-7 
Євангеліє від Івана 1:1-5.9-14(16-18) 
Проповідь: Вихід 2:1-10 
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Гасла: 
Владико мій, я пригнічений, - заступись за мене! Ісаї 38:14 
Для вас сьогодні народився Спаситель. Луки 2:11 
Щоденне читання: 3 Івана 
Питання до тексту:  
Які вчинки Гая хвалить Іван? Як ті, кому допоміг Гай, віддали йому 
належне?  
Чи проявляєте Ви гостинність та щедрість до братів і сестер у 
Христі? 
 

Вівторок, 26 грудня 
Я – Господь, твій Спаситель і Визволитель, Сильний Ізраїлів! Ісаї 60:16 
Тепер же вона відкрилася через з’явлення Спасителя нашого Ісуса 
Христа, Який знищив смерть, а життя і нетління освітив Євангелієм. 
2 Тимофія 1:10 
Щоденне читання: 3 Івана 
Питання до тексту:  
Яка проблема існувала в церкві Гая? Яку пораду Іван йому дає? Чому 
важливе добре свідчення?  
Як це контрастує з поведінкою Діотрефа? 
 

Середа, 27 грудня 
Я є перший, Я і останній, і, крім Мене, немає Бога! Ісаї 44:6 
Тому-то моліться так: Отче наш, Який на небесах, нехай святиться 
Ім’я Твоє. Матвія 6:9 
Щоденне читання: 3 Івана 
Питання до тексту:  
Чому важливо вітати друзів пойменно? Як особисті стосунки 
впливають на керівництво церквою (і не тільки!)? (від Івана 10:3-5) 
Які висновки Ви можете з цього послання для себе і своєї церкви? 
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Четвер, 28 грудня 

Ти вирощуєш траву для худоби й рослини на вжиток людини, та 
щоб земля давала свої плоди. Псалом 104:14 
Дякуйте завжди і за все Богові й Отцеві в Ім’я Господа нашого Ісуса 
Христа. Ефесян 5:20 
Щоденне читання: Юди 
Питання до тексту:  
Ким був Юда - автор цього послання? Що нам про нього відомо? 
Кому адресоване послання? Як це впливає на образи та приклади, 
які використовує автор? Чому апостол наголошує, що віра була 
«довірена святим раз і назавжди»? 
 

П’ятниця, 29 грудня 
Коли ти навернешся до Господа, свого Бога, то Господь, твій Бог, 
змилосердиться над тобою, й поверне твоїх полонених. 
Второзаконня 30:2-3 
Сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся і віруйте в 
Євангеліє! Марка 1:15 
Щоденне читання: Юди 
Питання до тексту:  
Як викривляють Божу благодать фальшиві вчителі? Що поєднує їх 
з «нерозумними тваринами»? До яких наслідків призводить це 
вчення? 
 

Субота, 30 грудня 
Йосип сказав до дружини хазяїна, яка намагалась спокусити його: 
Як же я міг би учинити таке велике зло і згрішити перед Богом? 
Буття 39:9 
Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. 1 Солунян 4:7 
Щоденне читання: Юди 
Питання до тексту:  
Якою була мотивація тих вчителів? Які образи використовує Юда, 
щоб ілюструвати їх сутність? Як фальшиві вчителі досягають своєї 
мети? 
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Перша неділя після Різдва 

31 грудня 
Гасло тижня:  «І ми побачили славу Його, - славу як Єдинородного 
від Отця». Ів.1:14б 
Літургійний колір: білий 
Псалом 71:1-3.12.14-18 
Старий Заповіт: Ісаї 49:13-16 
Новий Заповіт: 1 Іван 5:11-13 
Євангеліє від Луки 2:41-52 
Проповідь: Івана 12:44-50 
Гасла: 
На короткий час Я тебе залишив, але з великою любов’ю прийму 
тебе. Ісаї 54:7 
Сам же Господь, наш Ісус Христос, і Бог, наш Отець, Який полюбив 
нас і в благодаті дав вічну втіху та добру надію, нехай потішить 
ваші серця і нехай зміцнить вас у всякому доброму ділі та слові. 1 
Солунян 2:16-17 
Щоденне читання: Юди 
Питання до тексту:  
Яку протиотруту пропонує Юда? 
Як він пропонує чинити з різними типами людей в церкві? 
Про яку силу Бога нагадує апостол? 
Який висновок Ви можете зробити після прочитання Послання 
Юди?  
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Різниця в назвах книг Старого Заповіту 

 

Сучасний український переклад Синодальний переклад (рос. мова) 

1-2 Книги Самуїла 1-2 Книги Царств 

1-2 Книга Царів 3-4 Книги Царств 

1-2 Хронік 1-2 Параліпоменон 
 
 

Різниця В нумерації Книги Псалмів 
 
Сучасний український переклад Синодальний переклад (рос. мова) 

1-8 1-8 

9-10 9 

11-113 10-112 

114-115 113 

116 114-115 

117-146 116-145 

147 146-147 

148-150 148-150 
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Євангелічний молитовник 
 

Ранкова молитва Мартіна Лютера 

Вранці, коли ти прокидаєшся, ти можеш благословити себе 
хресним знаменням і сказати: 

«Могутній Бог Отець, Син і Святий Дух! Амінь» 

Після цього на колінах або стоячи промов Символ Віри й Отче 
наш. Потім ти можеш додати слова цієї молитви: 

«Я дякую Тобі, мій Небесний Отче, через Ісуса Христа, Твого 
улюбленого Сина, що цієї ночі Ти мене від усілякого лиха й 
небезпеки захистив, і молю Тебе, щоб Ти зволив мене і цього дня 
також захищати від гріхів й усілякого зла, щоб усі мої вчинки й 
життя моє були Тобі приємними. Тому я передаю себе самого, своє 
тіло й душу, й усе в Твої руки. Твій святий ангел нехай буде зі 
мною, щоб злий ворог не мав наді мною жодної влади»  

А потім з миром іди на свою роботу, наспівуючи якусь духовну 
пісню, або міркуючи про щось духовне. 

Вечірня молитва Мартіна Лютера 

Увечері, коли ти лягатимеш спати, можеш благословити себе 
хресним знаменням і сказати: 

«Могутній Бог Отець, Син і Святий Дух! Амінь» 

Після цього на колінах або стоячи промов Символ Віри й Отче 
наш. Потім ти можеш додати слова цієї молитви: 

«Я дякую Тобі, мій Небесний Отче, через Ісуса Христа, Твого 
Єдинородного Сина, що цього дня Ти мене милостиво охороняв, і я 
прошу Тебе, щоб захотів Ти простити мені усі мої гріхи, де я 
вчинив неправедно, і мене й цієї ночі також милостиво оберігати. 
Тому я передаю себе самого, своє тіло й душу, й усе в Твої руки. 
Твій святий ангел нехай буде зі мною, щоб злий ворог не мав наді 
мною жодної влади». 

А потім відразу і з радістю йди спати. 
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Неділя: ранкова молитва 

Господи, Боже, Святий Духу, відчини для мене двері в життя через 
освячення мого розуму, щоб я знайшов пасовище Твого вчення і 
Твоєї втіхи, щоб чув у собі голос мого Пастиря Ісуса, і наближався 
до Нього через віру, щоб слухняним був Йому через любов, за Ним 
слідував, щоб моєму ближньому служив, віру виявляв, щоб я 
завжди перебував в багатстві благодаті, й у вічне Царство Слави був 
прийнятий через Ісуса Христа, нашого Господа. Амінь.  

Неділя: вечірня молитва 

Нині дякуйте усі Богові, що нас від самої утроби матері підтримує і 
нам усілякі блага чинить. Він дарує нам радісні серця й обдаровує 
миром часи нашого життя, Його благодать постійно з нами 
перебуває, поки ми живемо. 

Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога й спілкування 
Святого Духа нехай буде з нами по всі віки. 

Господи, Всемогутній Боже, Небесний Батьку! Із глибин свого серця 
я дякую Тобі за всі Твої блага й добродійства, які Ти сьогодні мені 
по-батьківськи виявив. Особливо я дякую Тобі за те, що Ти Своє 
рятівне Слово не відняв від мене, але звістив його мені знову в 
Твоїй громаді на радість моєму серцю, на втіху мені й 
підбадьорення.  

Я прошу Тебе, як Твоє улюблене дитя, щоб Ти зволив милостиво 
мені Твого рятівного Слова до мого останнього подиху триматися, 
щоб я міг розпізнавати, що є добро, а що зло. Нехай Твоя воля буде 
на те, щоб усі мої гріхи, які я сьогодні свідомо чи несвідомо вчинив, 
також усі мої приховані помилки за милосердям Твоїм стерті були, і 
щоб спокоєм цієї ночі мої сили оновилися, аби я свіжим і здоровим 
на славу Твою прокинувся вранці. Допоможи мені, любий Батьку, 
Твоєю благодаттю почати нове, приємне Тобі життя на спасіння 
моєї душі, в Ісусі Христі, Твоєму улюбленому Синові і нашому 
Помічникові. Амінь.     

 

 



146 
 

Понеділок: ранкова молитва 

Я дякую Тобі, мій Небесний Отче, через Ісуса Христа, Твого 
улюбленого Сина, що цієї ночі Ти мене від усілякого лиха й 
небезпеки захистив, і молю Тебе, щоб Ти зволив мене і цього дня 
також захищати від гріхів й усілякого зла, щоб усі мої вчинки й 
життя моє були Тобі приємними. Тому я передаю себе самого, своє 
тіло й душу, й усе в Твої руки. Твій святий ангел нехай буде зі 
мною, щоб злий ворог не мав наді мною жодної влади. Амінь. 

Понеділок: вечірня молитва 

Я дякую Тобі, мій Небесний Отче, через Ісуса Христа, Твого 
Єдинородного Сина, що цього дня Ти мене милостиво охороняв, і я 
прошу Тебе, щоб зволив Ти простити мені усі мої гріхи, де я 
вчинив неправедно, і мене й цієї ночі також милостиво оберігати. 
Тому я передаю себе самого, своє тіло й душу, й усе в Твої руки. 
Твій святий ангел нехай буде зі мною, щоб злий ворог не мав наді 
мною жодної влади. Амінь. 

Вівторок: ранкова молитва 

Господи Ісусе, сяйво слави Свого Небесного Батька! Я дякую Тобі 
від серця, що Ти дозволив мені знову бачити світло сонця. О, Ти, 
світле Сонце Праведності, зійди в моєму серці, щоб я в Твоєму 
сяйві поводив себе, як дитя Світла і дня, й одного разу міг би 
блаженно споглядати вічне Світло радості. Амінь 

Вівторок: вечірня молитва 

Милосердний Боже й милостивий Батьку, я дякую Тобі від щирого 
серця, що Ти мене сьогодні до цієї години від усілякого нещастя тіла й 
душі милостиво захищав. Я прошу Тебе заради Ісуса Христа, Твого 
улюбленого Сина, щоб Ти захотів по Своїй благодаті простити мені усі 
мої гріхи, які я сьогодні знову скоїв своїми думками, словами й учинками, 
і щоб приємно було Тобі не згадувати їх у вічності. Оскільки я хочу 
лягти спочивати у спокої, захисти мене по-батьківськи цієї ночі від 
усілякого лиха тіла й душі, щоб я безпечно спочивав і спав, і для хвали 
Тобі вранці міг прокинутися. У Твою божественну руку я цілком увіряю 
себе. Ти відкупив мене, Господи; Ти – вірний Бог. Амінь. 
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Середа: ранкова молитва 

О, Ти, єдиний, істинний і всемогутній Бог і Господь Воїнств, Отець, 
Син і Святий Дух! Даруй, щоб в усіх людських серцях зійшла 
справжня Досвітня Зоря, і щоб істинне Світло, яке прийшло 
просвітити кожну людину в світі, освітило й осяяло свідомість 
кожного. Даруй, щоб у кожної людини було натхнення говорити й 
промовляти вічне Слово неминущої Істини, щоб кожен став Оселею 
і Храмом Божим, і всі могли зростати й зміцнятися в любові, правді 
й пізнанні нині й у вічності. Амінь. 

Середа: вечірня молитва 

Господи, Сторож Ізраїлю, що не дрімає і не спить! Потурбуйся і цієї 
темної ночі про тих, кого я люблю, і про всіх людей. Твоє око нехай 
пильнує їх, Твоя рука нехай їх вкриє, і Твій ангел захистить їх. 
Почуй тепер, мій Боже, вечірні молитви усіх богобоязних християн. 
По Твоїй великій доброті помилуй тих, хто сьогодні завдав Тобі 
болю. Будь милосердним також до тих, хто Тебе ще не знає, і хто 
лягає спати без духовних роздумів і молитов. Обдаруй силою усіх 
тих людей, які сьогодні перевтомилися. Підтримай тих, хто через 
нужду навіть вночі змушений працювати. Не дай упасти жодному з 
тих, що у темряві блукають. Допоможи вчасно тим, хто подорожує, 
хто зараз мандрує дорогою. Даруй притулок тим, хто не має де 
схилити голову. Нагодуй тих, що змушені лягати спати голодним. 
З’яви Себе хворим, потурбуйся про дітей, і будь Своєю втіхою поряд 
з усіма стражденними, у кого ця ніч буде сповнена болю. Також 
захисти усю нашу громаду цієї ночі від тривоги й неспокою, від 
будь-якого лиха чи насильства, вбивства або грабунку, від пожежі й 
повені, від усілякого лиха й нещастя. Допоможи тим, хто стереже 
наш спокій, вірно на своєму посту стояти, і кожному свою плату в 
мирі й радості отримати, щоб ми вийшли з цієї темряви до вічного 
світла через Ісуса Христа. Амінь. 
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Четвер: ранкова молитва 

Всемогутній Боже, від Кого усі добрі й досконалі дари походять! 
Тобі ввіряю я сьогодні й повсякчас моє тіло й душу, свої блага й 
мою кров, свою дружину й дітей, батька й матір, усі мої думки й 
слова, моє серце, розум і наміри. Я ввіряю ще раз Тобі свої уста й усі 
мої слова. Я ввіряю Тобі усі мої справи, щоб вони були спрямовані 
на славу імені Твого і на вдоволення потреб моїх ближніх. Зроби 
мене сьогодні посудиною Твого милосердя, знаряддям Твоєї 
благодаті. Благослови усі мої дії, і дай щоб моя робота успішно 
просувалася вперед, і заборони усім, хто може їй завадити. Почуй 
мене ради Ісуса Христа. Амінь. 

Четвер: вечірня молитва 

Тобі я віддаю, о, Боже істинний, хвалу, честь і подяку за Твої блага 
й добродійства, які Ти мені виявив цього дня, хоча я є лише бідним 
грішником, не гідним називатися Твоїм дитям. Але я знаю, що Твоє 
милосердя дуже велике, і набагато більше, ніж гріхи мої і всього 
світу. Тому я сповідую Тобі усі мої гріхи й беззаконня, які я 
сьогодні, як і від самої юності моєї, проти Тебе скоїв, і прошу Тебе, 
щоб Ти захотів мені їх простити, а мене помилувати, як Своє 
улюблене дитя. Даруй мені для захисту Своїх святих ангелів, щоб 
вони мене цієї ночі й увесь прийдешній час від усілякого нещастя 
тіла й душі милостиво оберігали. Тобі лише я цілком ввіряю себе в 
смерті й у житті. Даруй мені з Тобою вічно бути й перебувати. 
Цими дарами наділи мене, милостивий Боже й Отче, заради Ісуса 
Христа. Амінь.     

П’ятниця: ранкова молитва 

Господи Ісусе Христе, що мене бідного, загубленого грішника через 
Свої святі, невинні страждання зробив невинним перед Своїм 
Небесним Отцем, і вічне життя знову мені повернув! Я дякую Тобі 
від щирого серця за Твою любов, Твої муки й страждання, за Твою 
рятівну смерть, і благаю Тебе: прийми мене навіки у Свою любов і 
славу Своїх страждань, і даруй мені благодать визнавати і славити 
із вдячним серцем вічне благо істинного спасіння. Даруй мені стати 
у вірі сильнішим, у надії – радіснішим, у любові більш ревним, у 
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терпінні – більш утішеним, у послуху – більш охочим, і все більше 
й більше вмирати для гріха. Допоможи мені при кінці життя радіти 
і тішитися вічним спасінням, яке Ти здобув для мене Своєю 
кривавою смертю. О, Господи Ісусе Христе! Амінь. 

П’ятниця: вечірня молитва 

О, всемогутній, вічний, милостивий і милосердний Бог, що сказав: 
«Поклич Мене в нужді, і Я врятую тебе»! Я прошу Тебе: помилуй 
мене і прости мені мої гріхи. Дай мені Свого Святого Духа, щоб Він 
увесь час наповнював моє серце небесною втіхою. Чи сплю я, чи 
прокидаюся, чи лягаю, чи встаю, допоможи мені так, як Ти вважаєш 
за  найкраще допомогти моєму тілу й душі. Ти все можеш, Ти Бог і 
Господь над усім, і все в Твоїх руках. Згадай про Своє милосердя і 
обітницю, згадай про досконалий послух Твого улюбленого Сина 
Ісуса Христа, через якого я з Тобою повністю примирений. Заради 
Нього будь до мене сьогодні й завжди милостивим. І якщо Твоїй 
батьківській волі буде угодно, щоб мене спіткала небезпека, хрест, 
нещастя чи  смерть, то нехай буде угодно Тобі також мене відвідати 
Своєю божественною втіхою, благословенням і благодаттю. Без 
Твоєї волі, о, Господи, зі мною нічого не може статися. Якщо я піду 
темною долиною, Ти будь зі мною; Твій жезл і Твій посох нехай 
втішать мене. Також усе волосся на моїй голові Ти порахував. Через 
що ж мені журитися? Чи живу я, чи вмираю, я – Твій, і тому не 
загублений, але спасенний навіки через Ісуса Христа. Амінь.   

Субота: ранкова молитва 

О Ти, благословенний, єдиний і всемогутній Боже, Царю над усіма 
царями й Господи над усіма володарями, Хто один лише безсмертя 
має, Боже й Отче Господа нашого Ісуса Христа! До Тебе приношу я 
своє сумління із недосконалою вдячністю. Твоєї праведності я не 
сховаю у моєму серці, й про Твою істину й Твоє спасіння 
промовляти буду. Бо це достойно й приємно є Господеві дякувати й 
славити ім’я Твоє, о, Всевишній; вранці звіщати Твою милість й 
увечері – Твою істину. Тому хвалить Тебе моя душа за те, що Ти 
мене цієї ночі через Своє щедре милосердя захищав. 



150 
 

О, Господи, навчи мене завжди пам’ятати про те, що я мушу колись 
померти, й що моє життя має кінець, аби я щоденно прагнув 
відокремитися від цього світу. Тому тримай мене у Своєму страху й 
усвідомлені істини. Борони мене від діянь неправедності, щоб я ні в 
чому не згрішив перед Тобою через свою неміч. Тому я благаю 
Тебе, щоб Ти не відняв від мене Свого милосердя, і Своєї допомоги 
мене не позбавив.  

Господи, на Тебе надіюся я. Спрямуй мої стопи на стежку правди, 
щоб я не заблукав на раду безбожний, і не ступив на дорогу 
грішників, і не сидів на зборищі глумливих, але що я усім своїм 
серцем шукав задоволення і мав любов до Твого Слова й до Твоїх 
заповідей, і про них день і ніч роздумував і їх виконував через Ісуса 
Христа. Амінь. 

Субота: вечірня молитва 

Милосердний Боже й Отче! Тобі від серця підношу хвалу й подяку 
за те, що впродовж мого життя Ти мене по-батьківськи приймаєш, і 
цього дня й увесь тиждень донині мене милостиво захищав від 
усілякого нещастя тіла й душі. Дякую Тобі щиросердно за те, що 
бажаєш усі мої гріхи, які я сьогодні й протягом тижня свідомо чи 
несвідомо проти Тебе чи проти мого ближнього вчинив, і про які я 
щиро шкодую, мені простити через Свою благодать, яку Ти маєш 
до кожного грішника, що кається. Милостиво допоможи мені після 
старого тижня знову почати християнське життя, приємне Тобі, і 
подібне до зразків обраних Тобою людей, чиї імена записані на 
небесах. Даруй мені прийдешньої ночі спокійно спати під Твоїм 
милостивим покровом, щоб свіжим і здоровим для Твоєї вищої 
слави я знову міг прокинутися наступного дня. А коли настане мій 
останній час, прийми мене до Себе, Господи Ісусе Христе, адже я – 
Твій, а Ти – мій; адже я за Тебе ухопився, і Тебе, о моє Світло, із 
мого серця не відпускаю. Даруй мені досягти Тебе так, як Ти 
досягнув мене, і Тебе вічно обіймати. Амінь.  

 

 



151 
 

Молитва за справедливий мир 

Дорогий наш Господь! Ти наш Творець, а ми твій образ і твоя 
подоба. Ти обіцяв патріархові Ною: «Хто проливає людську кров 
за кров його проллється, бо на образ Божий створив Я людину» 
– і зараз проливається кров. Щодня гинуть десятки людей 
створених на Твій образ, сотні тисяч стали біженцями. Ще 
більше приречені на нестатки та радикальне погіршення умов 
життя. Ми молимо Тебе за справедливий мир. 

Ти – Князь Миру. Твій мир, твій шалом - це не просто 
відсутність насильства. Це тріумф праведності та 
справедливості. Не всякий мир догідний Тобі, але лише той, де 
слабкий і несправедливо пригнічений отримує втіху і 
відшкодування, а той, хто завдає насильства, – справедливе 
покарання. Хоча в твоїх очах «нема праведного жодного», але Ти 
бачиш пиху гнобителів і страждання гноблених. Ми молимо 
Тебе за справедливий мир. 

У цей похмурий час ми просимо Тебе про мир для твоїх дітей, 
що походять від однієї крові. Просимо, щоб був встановлений 
сталий і справедливий мир, де злочинець і жертва будуть 
названі своїми іменами, беззаконники будуть посоромлені, а 
постраждалі отримають гідну компенсацію і житимуть у безпеці 
під Твоїм покровом, виконуючи своє покликання. Ми молимо 
Тебе за справедливий мир. 

У ці дні ми бачимо не лише темряву: крізь неї в щирих поривах 
доброї волі пробиваються промені Твого Образу – милосердя, 
самовідданість та безумовна любов до тих, хто нічого не може 
дати натомість. Дай нам усім бачити і зберігати у своєму серці 
це світло і споглядати в ці темні часи Твій істинний Образ, 
розп'ятий на хресті, за яким ми всі покликані прямувати на 
шляху до Твого справедливого миру. Бережи нас на цьому 
шляху. Амінь! 
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