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ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 4 

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ  

ПРО ПІСТ 
Навіщо постити? 
Піст – це духовний засіб, який Бог використовує, щоб поширювати Своє 
Царство, змінювати долі народів, запалювати іскру духовного оновлення та 
давати перемогу у житті людей. Церкви «Every Nation» та студентські служіння 
на початку кожного року проводять п’ять днів у пості, щоб упокорити себе 
перед Богом, присвятити себе Йому на наступний рік та спільно домовитися про 
певні звершення.  

Ісус постив. 
«Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол Його спокушав. І 

постив Він сорок день і сорок ночей, а вкінці зголоднів». МАТВІЯ 4:1-2 

«А Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про Нього рознеслась по всій тій 

країні». ЛУКИ 4:14 

 

Ісус знав, що Йому знадобиться духовна сила, щоб виконати Свою мету. Піст 
зміцнює нас духовно та готує нас до Божої справи.  

Піст – це акт смирення та присвячення 
«І проголосив я там піст, над річкою Агавою, щоб упокорятися нам перед лицем 

нашого Бога, щоб просити від Нього щасливої дороги для нас і для дітей наших та 

для всього нашого маєтку»… ЕЗДРИ 8:21 

Коли ми упокорюємо себе через молитву та піст, то отримуємо Божу благодать і 
маємо доступ до Його серця.  

Піст допомагає нам стати чутливими до Святого Духа. 
«Як служили ж вони Господеві та постили, прорік Святий Дух: Відділіть Варнаву 

та Савла для Мене на справу, до якої покликав Я їх!» ДІЇ 13:2 



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 5 

Коли ми відмовляємо собі у природних бажаннях та відволікань світу, то ми 
стаємо чутливішими до Божого голосу. Тоді ми можемо більше зосередитися на 
Господі та упокоритися перед Його волею.  

Піст дає духовне оновлення 
«І впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім'я Моє, і помоляться, і будуть 

шукати Ім'я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу 

їхній гріх, та й вилікую їхній Край!» 2 ХРОНІК 7:14 

Впродовж історії Бог давав духовне оновлення та визволення народам від 
зруйнування, як відповідь на молитву та піст. Піст допомагає нам перебувати в 
молитві та заступництві. 

Піст – це здорово. 
Піст очищує вашу травну систему від токсинів. Лікарі вважають, що піст 
виліковує певні алергії та хвороби. Дисципліна посту допомагає нам розірвати 
нездорові залежності у нашому житті.  

Планування вашого посту 
«І сказав Ісус до народу: Освятіться, бо Господь узавтра чинитиме чуда поміж 

вами». ІСУСА НАВИНА 3:5 

Моліться: проводьте час у читанні Біблії перед постом. Попросіть Святого 
Духа про ведіння у молитвах. На сторінках 7-9 запишіть цілі вашої віри та 
конкретні молитовні прохання за вашу сім’ю, друзів, церкву та країну.  

Присвячуйтеся: моліться про вид посту, який би ви хотіли розпочати та 
присвятіть себе йому завчасно. Запишіть ваш план на сторінці 5. Попросіть Бога 
про благодать, щоб допомогти вам довести його до кінця.  

Дійте: почніть зі споживання менших порцій їжі за кілька днів до початку 
посту. Уникайте їжі, яка багата на цукор та жири. Плануйте обмежити фізичну 
та соціальну діяльність протягом тижня посту. Попросіть когось стати вашим 
молитовним напарником протягом посту, а також дайте йому підписати 
сторінку 7.  



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 6 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: проконсультуйтеся з лікарем, особливо якщо ви вагітні, 
годуєте груддю чи проходите курс лікування. Якщо ваша ситуація не дозволяє 
вам провести повноцінний піст, то визначіть те, що спрацює найкраще для вас.  

Під час посту 
«А Він [Ісус] відповів і промовив: Написано: Не хлібом самим буде жити людина, 

але кожним словом, що походить із уст Божих». МАТВІЯ 4:4 

Зосередьтеся: виділіть час, щоб проводити тихий час з Богом. Будьте готові 
відгукнутися на Боже Слово та ведіння Святого Духа.  

Моліться: приєднайтеся до принаймні однієї молитовної групи у вашій церкві. 
Моліться про вашу сім’ю, церкву, пасторів, країну, студентів та місіонерство 
протягом тижня.  

Наповнюйтеся: замість прийому їжі читайте Біблію та моліться. Пийте багато 
води та відпочивайте якомога більше. Будьте готовими до тимчасових скачок 
фізичної слабкості та психологічного дискомфорту, як от нетерплячості та 
дратівливості.  

Вихід з посту 
«І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, 

то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то 

знаємо, що одержуємо те, чого просимо від Нього». 1 ІВАНА 5:14–15 

Їжте: тверду їжу почніть споживати поступово. Вашому тілу знадобиться час, 
щоб призвичаїтися до звичайної дієти. Почніть з фруктів, соків та салату, а тоді 
додавайте більше овочів. Їжте малими порціями протягом дня.  

Моліться: не переставайте молитися! Довіряйте Божій вірності та часу. Нехай 
це новознайдене прагнення Бога перебуватиме з вами увесь рік. Майте віру, що 
Бог відповість на ваші молитви.   



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 7 

Мій план 
 
  День 1 

Варіанти посту: 
 Лише вода 
 Лише рідини 
 Лише один прийом їжі 
 Інше ___________________  

Молитовні зустрічі, які я відвідаю:  
______________________________ 

День 2 
Варіанти посту: 

 Лише вода 
 Лише рідини 
 Лише один прийом їжі 
 Інше ___________________  

Молитовні зустрічі, які я відвідаю:  
______________________________ 

День 3 
Варіанти посту: 

 Лише вода 
 Лише рідини 
 Лише один прийом їжі 
 Інше ___________________  

Молитовні зустрічі, які я відвідаю:  
______________________________ 

День 4 
Варіанти посту: 

 Лише вода 
 Лише рідини 
 Лише один прийом їжі 
 Інше ___________________  

Молитовні зустрічі, які я відвідаю:  
______________________________ 

День 5 
Варіанти посту: 

 Лише вода 
 Лише рідини 
 Лише один прийом їжі 
 Інше ___________________  

Молитовні зустрічі, які я відвідаю:  
______________________________ 



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 8 

Я вдячний Богові за... 

Відповіді на молитви 
Напишіть про важливі події, відповіді на молитви та уроки, які ви засвоїли у 2018 р.   



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 9 

У 2019 році я вірю, що Бог…  

Особисті цілі віри 
Духовне оновлення • Фізичне зцілення • Процвітання та достаток • Багата щедрість…  

 

 

Моя сім’я 
Відновлення стосунків • Спасіння мого дому (родичів)... 

 

 

Моя освіта/кар’єра 
Успіх • Підвищення… 

 

 

Моє служіння 
Зростання малої групи • Спасіння колег та однокурсників…  

 

 

 

«…Коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за 

неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі!»  МАТВІЯ 18:19 

 

Мій молитовний напарник:_______________________ 
  



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 10 

Я присвячуюся до молитви за… 

Ім’я        Прохання  



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 11 

 

Я присвячуюся до молитви за… 

Свою церкву 
Лідерів у церкві • Ресурси • Служіння учнівства...  

 

 

 

 

Своє суспільство 
Студентів та навчальні заклади • Місцеву владу • Можливості для євангелізації… 

 

 

 

 

Свою країну 
Державних чиновників • Духовне оновлення • Економічне процвітання • Мир та спокій 
в державі…  



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 12 

За церкви «Every Nation» 

Моліться за започаткування нових церков. 
«Жадай Ти від Мене, і дам Я народи Тобі, як спадщину Твою, володіння ж Твоє аж по кінці 

землі!» ПСАЛОМ 2:8 

Ми віримо, що понад сімдесят нових церков будуть засновані у сорок одній країні 
протягом наступних дванадцяти місяців. Довіряймо Богові, що в цих країнах Він 
здійснить великі справи.  

Австралія 
Ангола 
Бангладеш 
Бразилія 
Камбоджа 
Канада 
Чилі 
Китай 
Колумбія 
Кіпр 
Єгипет 
Фіджі 
Франція 
Гуам 

Індія 
Індонезія 
Ірак 
Японія 
Лаос 
Ліван 
Малайзія 
Мексика 
М’янма 
Нова Зеландія 
Філіппіни  
Португалія 
Руанда 
Шотландія 

Сомалі 
Шрі Ланка 
Свазіленд 
Таджикистан 
Танзанія 
Таїланд 
Туркменістан 
Уганда 
Велика Британія 
Сполучені штати 
Узбекистан 
В’єтнам 
Замбія 
Занзібар 

 

Країни, які виділені жирним курсивом наразі не мають церков «Every Nation».  



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 13 

Моліться за збільшення кількості місіонерів. 
«…Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво Своє Він робітників вислав» МАТВІЯ 

9:38 

Ісус звелів нам ревно молитися про збільшення працівників на жнива. У нашому 
випадку – це студентські містечка та міста по всьому світу.  

 Виклик «9:38»  
Заведіть свій будильник на 9:38 вранці (або ввечері, якщо 
бажаєте). Кожного разу, як він задзвенить, виділіть хвилинку 
для молитви, щоб Бог послав місіонерів до студентів, а також 
засновників церков для сміливого проповідування Євангелія 
по всіх кінцях землі.  

 

 

Моліться за конференцію «2019 Go Conference». 
Лідери церков «Every Nation» з усього світу зустрінуться в м. Орландо, США на  
щотрирічну світову конференцію, яка тепер називається «Go Conference». Ми будемо 
святкувати 25-річчя нашого руху, а також будемо зворушувати свою віру стосовно 
того, до чого Бог закликає нас і куди посилає на наступні 25 років.  

 15–19 липня, 2019 р., м. Орландо, 

США 

Реєстрація та детальна інформація на сайті: EN2019.org 

 



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 14 

Вступ: 

ВЕЛИКА ВІРА 
За час Свого служіння Ісус зустрічав багатьох людей з різним рівнем віри. Але були 
двоє людей, яких Ісус похвалив за велику віру. У 15 розділі від Матвія Ісус намагався 
віддалитися від натовпу, коли язичницька жінка прийшла до Нього. Її дочка була 
одержима злим духом, мати благала, щоб Він зцілив її. Здається, що Ісус відмовляє їй, 
кажучи: «Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого… Не годиться взяти 
хліб у дітей, і кинути щенятам». Але вона не здалася. Вона відповіла, що навіть собаки 
доїдають крихти зі столу. Ісус не лише сповнив її бажання, але й привселюдно 
похвалив її:  

«О жінко, твоя віра велика, нехай буде тобі, як ти хочеш! І тієї години дочка її 

видужала». МАТВІЯ 15:28 

Про інший випадок пише Лука, коли римський сотник послав єврейських старійшин 
від свого імені, щоб попросити про зцілення його важкохворого слуги. Він знав, що він 
не заслуговує на це, як офіцер римської армії. Він вважав себе негідним, щоб Ісус 
увійшов у його дім. Але він також скористався своїм становищем, щоб пояснити, чому 
він вірив, що Ісус може зцілювати навіть здалека: «Бо й я людина підвладна, і вояків 
під собою я маю; і одному кажу: піди, то йде він, а тому: прийди, і приходить, а своєму 
рабові: зроби теє і зробить». Ось, що відповів Ісус:  

 «Почувши ж таке, Ісус здивувався йому, і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за 

Ним, промовив: Кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої 

віри!»  ЛУКИ  7:9 

Матвій використовує грецьке слово «megas», щоб описати віру язичницької жінки. Це 
слово означає «великий розмір, число, об’єм або міра». Лука використовує грецьке 
слово «tosoutos», описуючи віру сотника. Це слово означає: «величезний у кількості, 
великий, помітно більший за середні розміри та величину». 

У цьому посібнику ми розглядатимемо чоловіків та жінок великої віри. Це були люди, 
які мали значні недоліки у своєму характері та часто робили великі помилки у своєму 
житті, але всі вони виявляли велику віру. Вони були звичайними чоловіками та 
жінками, але у них була впевненість у надзвичайного Бога. З вадами та гріхами, але 
сповнені вірою. Нехай їхні життя надихатимуть та спонукатимуть мати велику віру 
протягом цього тижня молитви, посту та присвячення.  



 

ВСТУП: ВЕЛИКА ВІРА  с. 15 

Кожен день також містить визнання віри, адаптоване з Божого Слова. Писання 
постійно вказує на міцний зв’язок між нашою вірою та словами з наших уст. Коли учні 
просили Ісуса збільшити їхню віру, то Він відповів їм: «Коли б ви мали віру… то 
сказали …» (Луки 17:5-6). Автор Послання до євреїв заохочував святих зносити важкі 
часи, тримаючись визнання своєї віри (Євреїв 4:14). Павло сказав, що дух віри 
пов’язаний зі словами наших уст. 

«Та мавши того ж духа віри, за написаним: Вірував я, через те говорив, і ми віруємо, 

тому то й говоримо…» 2 КОРИНТЯН 4:13 

Нехай цей посібник допоможе вам виробити звичку роздумувати, розмовляти та діяти 
за Божим Словом. 



 

ВЕЛИКА ВІРА АВРААМА  с. 16 

ПІДГОТОВКА ДО ПОСТУ:  

ВЕЛИКА ВІРА 

АВРААМА 
Прочитайте  Буття 12:1–9, 15:1–6; Римлян 4:19–21 

«І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, 

ні утроби Сариної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але 

зміцнився в вірі, і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що Він має силу й виконати те, 

що обіцяв». РИМЛЯН 4:19–21 

Віра Авраама ґрунтувалася на знанні, ця віра не була відокремлена від реальності. Він 
ретельно зважував факти. Він розмірковував про своє власне тіло. Він усвідомлював 
яким старим він є, а також, що Сара є безплідною. Він добре розумів яка мала 
вірогідність зачаття дитини. Але через свій ретельний аналіз він ніколи не ослаб у вірі. 
Обіцянка Бога для нього важила більше, ніж його обставини, навіть такі безнадійні. 
«За майже безнадійних обставин, він з надією вірив».1 

«Авраам не просто заплющив очі на ці несприятливі обставини. Він взяв їх до уваги. 
Але коли він порівняв їх з обіцянкою Бога, то побачив, що впевненість у Божій силі та 
волі сповнити Свою обіцянку переважила усі сумніви».2 

 Віра не заперечує реальності, але стверджує щось набагато реальніше: Боже Слово. Це 
не завжди легко, особливо коли нас бомбардують супротивні обставини. Але саме так 
працює віра. Як сказав Мартін Лютер:  

«Саме якість віри скручує шию розуму та душить Звіра. Але як? Вона міцно 
тримається за Боже Слово, дає Йому бути правильним і правдивим, не зважаючи як би 
безглуздо чи неможливо Воно звучало. Отож Авраам ув’язнив свій розум і умертвив 
його настільки, що повірив Божому Слову».3 

Велика віра чинить спротив несприятливим обставинам та долає їх за допомогою 
Божого Слова. 

                                                 
1 Richard Francis Weymouth, The Modern Speech New Testament: an Idiomatic Translation into 
Everyday English from the Text of the Resultant Greek Testament (Pilgrim Press, 1909). 
2  F.F. Bruce, The Tyndale New Testament Commentaries: Romans (Wm. B. Eerdmans Publishing 
Company, 2006), 109–110. 
3  Martin Luther, Quoted in Philip Schaff, History of the Christian Church, Vol. VII (Hendrickson 
Publishers, Inc., 3rd Ed., 2006). 



 

ВЕЛИКА ВІРА АВРААМА  с. 17 

Практичне застосування 
1. Що було дивовижного у вірі Авраама, як описує Павло у Посланні до римлян 

4:19–21? Чому, на вашу думку, людям важко розуміти віру, яка ґрунтується на 
знаннях та пов’язана з реальністю? Чи стикалися ви з викликом, коли вам треба 
було прямо зіткнутися з певними фактами, не втративши віри? Чого Бог навчив 
вас у цих обставинах?  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Коли ви востаннє отримували погані новини? Якою була ваша реакція? Якою 
мала бути ваша реакція? Що ви можете зробити, щоб впевнитися, що 
наступного разу, коли ви почуєте погані новини, ви зможете відповісти з вірою? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 

ВЕЛИКА ВІРА АВРААМА  с. 18 

Помоліться 
 Визнання віри 

Адаптовано з Римлян 4:20–21; Марка 9:23; Матвія 9:29, 17:20; Римлян 1:17; 1 Тимофія 6:12; 
Приповістей 6:21–22; Псалмів 39:9, 118:89, 118:160, 138:2; Євреїв 10:16. 

Я шаную обіцянки Бога та не вагаюся в невірстві. Я сильний у вірі. Я віддаю славу 
Богові. Я цілковито впевнений, що те, що Ти пообіцяв, Ти зможеш виконати. Усе я 
можу, бо вірую. Хай станеться мені по вірі моїй.  

Праведний житиме вірою. Я маю віру, як гірчичне зерно. Немає нічого 
неможливого для мене. Я змагаюся добрим змаганням віри, хапаюся за вічне життя 
і маю добре визнання віри.  

Я прив’язую Твоє Слово на своєму серці, вішаю Його на своїй шиї. Воно буде 
провадити мене у ході моїй, стерегтиме, коли я спатиму, а коли пробуджуся, то 
Воно буде промовляти до мене. Я хочу чинити Твою волю. У серці своєму я 
заховав Твоє слово, бо Ти склав цей заповіт зі мною. Ти вклав Своє Слово у моє 
серце та написав Його в моєму розумі.  

Твоє Слово навіки пробуває на небесах. Правда – підвалина Твого Слова, а присуди 
правди Твоєї навіки.  

 Молитовні прохання 

 За свою церкву 

 За своє суспільство 

 За свою країну 

 За церкви «Every Nation» 
  



 

ВЕЛИКА ВІРА АВРААМА  с. 19 

Вивчіть напам’ять 
«А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого». ЄВРЕЇВ 11:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Засіб № 1, який Бог дав нам 
для зміцнення нашої віри – це 
Біблія… Якщо наша віра не 
укорінена в Біблії, то вона 
зів’яне, як вирвана з коренем 
рослина без ґрунту». 

– Біллі Ґрем, американський проповідник4

                                                 
4 Billy Graham, The Journey: Living by Faith in an Uncertain World (Thomas Nelson, 2010), 105. 



 

ДЕНЬ 1: ВЕЛИКА ВІРА САРИ  с. 20 

День 1: ВЕЛИКА ВІРА 

САРИ 
Прочитайте  Буття 18:9–15, 21:1–7; Євреїв 11:11 

«Вірою й Сара сама дістала силу прийняти насіння, і породила понад час свого віку, бо 

вірним вважала Того, Хто обітницю дав». ЄВРЕЇВ 11:11 

Перекладене слово «вважати» означає «ретельно розмірковувати, щоб сформувати 
правильну думку». Сара ретельно думала про Божу вірність і наслідком цього була 
віра – абсолютна впевненість у Божому характері.  

«Тут автор обирає представити першу героїню віри, яка змогла не надавати значення 
фізичним обмеженням своєї власної неплідності, щоб стати плідною матір’ю. Її віра 
доклалася до вражаючого примноження насіння свого чоловіка, коли старенький 
Авраам вже ледве дихав».5 

Одна телевізійна програма перед зимовою Олімпіадою показувала як сліпі лижники 
тренувалися до слалому. Розбившись по парах із зрячими лижниками, вони вчилися 
повертати праворуч і ліворуч на рівнинах. Після цього вони вчилися кататися по схилу 
у такий самий спосіб. Через послух та довіру до зрячих лижників, вони змогли 
перетнути фінішну лінію. Вони залежали лише від слова зрячих лижників. У них могла 
бути лише або довіра, або катастрофа.  

Ми, як ті сліпі лижники, що намагаємося спускатися по схилах життя. Але, на щастя, у 
нас є вірний дороговказ, який веде нас. Якщо ми будемо довіряти Йому, то завершимо 
спуск. І ми можемо довіряти Йому, бо Він є вірним та досконалим у доброчесті. 
Доброчестя – це стійке, тверде та непохитне дотримання правди. Без цього віра 
неможлива. Оскільки Бог є досконалим у доброчесті, то у нас є міцна основа для нашої 
впевненості в Господі.  

Центром великої віри є Божа вірність.   

                                                 
5 John F. Walvoord and Roy B. Zuck (eds.), Bible Knowledge Commentary (Victor Books, New Ed., 
1983). 



 

ДЕНЬ 1: ВЕЛИКА ВІРА САРИ  с. 21 

Практичне застосування 
1. Цілковита довіра до Божого характеру дасть цілковиту впевненість у Його 

Слові. Згадайте випадки з життя, коли ви безпосередньо стикалися з Божою 
вірністю.  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Постійні роздуми про Боже Слово породжують віру, послух та успіх. Але це не 
завжди легко. З якими перешкодами ви стикаєтеся, які можуть перешкоджати 
вам роздумувати про Боже Слово? Який один крок ви можете зробити уже зараз, 
щоб збільшити кількість часу, який ви проводите у читанні Божого Слова?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 



 

ДЕНЬ 1: ВЕЛИКА ВІРА САРИ  с. 22 

Помоліться 

 Визнання віри 
Адаптовано з Приповістей 3:5–6; Псалмів 124:1, 1:1–3, 111:7, 117:6; Євреїв 4:14, 10:23, 3:1; 
Повторення Закону 30:11, 14. 

Надіюсь на Тебе усім своїм серцем, а на розум свій не покладаюся. Пізнаватиму 
Тебе на всіх дорогах своїх. Ти випростаєш мої стежки. Бо ті, хто надію складає на 
Тебе, як Сіонська гора, яка не захитається і буде стояти повік. 

Блаженна людина, що надіється на Господа. Я насолоджуюся у Законі 
Господньому і про Закон цей роздумую вдень і вночі. Я, як дерево, над водою 
посаджене, не боятимуся спеки. Я не журитимуся в році посухи і не перестану 
приносити плід. Я навіки не захитаюся, бо моє серце міцне і я не боятимуся. Що 
зробить людина мені?  

Бо я маю великого Первосвященика, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого. Я 
непохитно тримаюся визнання своєї віри. Ісус є Апостолом і Первосвящеником 
нашого визнання віри. Його заповідь не тяжка для мене і не далека від мене. Але 
Слово дуже близьке до мене, Воно в устах моїх та в моєму серці, щоб Його 
виконувати.  

 Особиста молитва 

 Молитовні прохання 

 За свою церкву 

 За своє суспільство 

 За свою країну 

 За церкви «Every Nation» 

  



 

ДЕНЬ 1: ВЕЛИКА ВІРА САРИ  с. 23 

Вивчіть напам’ять 
«Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він 

є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду». ЄВРЕЇВ 11:6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ніколи не бійтеся довірити 
незнане майбутнє знаному 
Богові». 

– Коррі тен Боом, голландська героїня війни та письменниця6

                                                 
6 “Corrie Ten Boom (Author of The Hiding Place)” (Goodreads, 7 July 2008), 
www.goodreads.com/author/quotes/102203.Corrie_ten_Boom. 



 

ДЕНЬ 2: ВЕЛИКА ВІРА МОЙСЕЯ  с. 24 

День 2: ВЕЛИКА ВІРА 

МОЙСЕЯ 
Прочитайте  Вихід 12:29–42; Дії 7:20–36; Євреїв 11:24–27 

«Вірою Мойсей… наругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, 

бо він озирався на Божу нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву 

царевого, бо він був непохитний, як той, хто Невидимого бачить». ЄВРЕЇВ 11:24–27 

4 липня 1952 року плавець на далекі дистанції Флоренція Чадвік пірнула в Тихий 
Океан біля узбережжя острова Каталіна. Вона планувала переплисти понад 32 
кілометри до узбережжя Каліфорнії. Але погодні умови того дня не сприяли їй. Вода 
була крижаною, а через туман мало що було видно. Кілька разів її команда відлякувала 
акул пострілами з гвинтівок. Вона ледве бачила човен, за яким слідувала. Після 
п’ятнадцяти годин у воді, вона здалася. Її тренер спонукував її продовжувати, але все, 
що вона бачила – це туман. Вона здалася за кілометр до цілі. Пізніше вона сказала: 
«Якби я тоді бачила землю, я б напевно доплила».  

Через два місяці, за ясної погоди, Флоренція успішно переплила канал, встановивши 
новий рекорд швидкості. Не було туману, а тому вона могла чітко бачити свою мету. 
Оскільки земля була на горизонті, вона витерпіла до кінця.  

Віра діє так само. Коли обіцянки Бога є чіткими у нашому житті, ми маємо силу 
терпіти, навіть якщо перед нами є перешкоди. Мойсей зіткнувся з гнівом царя та 
наріканням від Божого народу. Але він витерпів до кінця, бо Він бачив Невидимого. 
Обставини, з якими він стикався, не збентежили його.  

Божі обітниці можуть бути невидимими для звичайних очей, але їх можна побачити 
очима віри. Ці обітниці є вічними, незмінними та постійними. Бо небо і земля 
минеться, а Боже Слово стоятиме навік.  

Велика віра бачить Божі обітниці.  

   



 

ДЕНЬ 2: ВЕЛИКА ВІРА МОЙСЕЯ  с. 25 

Практичне застосування 
1. Надія – це чітка картина того, що Бог хоче зробити у нашому житті та через 

нього. Що чіткішою буде ця картина, то міцнішою буде ваша надія. Наскільки 
чіткою є ця картина у вашому житті і наскільки міцною є ваша надія? Що ви 
можете зробити, щоб зміцнити її?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Ми успадковуємо обітниці через віру та терплячість. На які конкретні обіцянки 
від Бога ви зараз очікуєте? З якими перешкодами ви стикаєтеся, коли очікуєте? 
Як ви можете підбадьорити себе продовжувати триматися за Божі обітниці, коли 
очікуєте?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________  



 

ДЕНЬ 2: ВЕЛИКА ВІРА МОЙСЕЯ  с. 26 

Помоліться 

 Визнання віри 
Адаптовано з 1 Коринтян 15:58; Євреїв 6:12; Римлян 5:3–5; Галатів 6:9; Євреїв 12:1–3; Колосян 
1:11; Псалма 61:3, 111:7–8; Ефесян 6:11. 

Оскільки Ісус Христос дає мені перемогу, я міцний, непохитний та завжди 
збагачуюся у Господньому ділі, знаючи що моя праця не марна у Господі. Я не 
розлінився, але наслідую тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю.  

Я радію в утисках, бо вони приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід 
надію, а надія не засоромить (не розчарує). Я не знуджуюся робити добро, а свого 
часу пожну, бо я не ослабну. Я біжу з терпеливістю, дивлячись на Ісуса, Який 
замість радості, яка була перед Ним, перетерпів хреста. Я не знемагаю і не падаю 
духом.  

Я зміцняюся усілякою силою, щоб мати всяку витривалість та довготерпіння. Я не 
захитаюся. Не боюся я лихої звістки, моє серце міцне і я не боюся. Я побачу 
занепад усіх моїх ворогів. Я стою непохитно проти диявольських хитрощів. 

 Особиста молитва 

 Молитовні прохання 

 За свою церкву 

 За своє суспільство 

 За свою країну 

 За церкви «Every Nation» 

 
  



 

ДЕНЬ 2: ВЕЛИКА ВІРА МОЙСЕЯ  с. 27 

Вивчіть напам’ять 
«Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до 

кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та 

терпеливістю». ЄВРЕЇВ 6:11–12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Віра – це вірити у те, чого не 
бачиш. Нагорода за цю віру – 
це бачити те, у що ти віриш». 

- Августин Іппонійський, північно-африканський теолог 4-5 століття.7

                                                 
7  Augustine of Hippo (Goodreads, 8 Mar. 2008), www.goodreads.com/quotes/32262-faith-is-to-
believe-what-you-do-not-yet-see. 



 

ДЕНЬ 3: ВЕЛИКА ВІРА КАЛЕВА  с. 28 

День 3: ВЕЛИКА ВІРА 

КАЛЕВА 
Прочитайте  Числа 13:1–2, 17–33, 14:1–9, 20–24; Ісуса Навина 14:6–15 

«А Калев утихомирював народ перед Мойсеєм та й сказав: Конче ввійдемо ми й 

заволодіємо ним, бо ми справді переможем його! Та люди, що ходили з ним, сказали: Ми не 

зможемо ввійти до того народу, бо він сильніший за нас… І пустили вони між 

Ізраїлевими синами злу вістку про той Край, що розвідали його, говорячи: Той Край, що 

ми перейшли по ньому, щоб розвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. А ввесь 

той народ, що ми бачили в ньому, люди високі на зріст. І там ми бачили велетнів, синів 

Енака, з роду велетнів, і були ми в своїх очах немов та сарана, і такими були ми і в їхніх 

очах». ЧИСЛА 13:30–33  

Ця історична подія відбулася приблизно 1450 до н.е. Мойсей нещодавно визволив 
Божий народ з єгипетського рабства і тепер готувався відвести їх до обіцяної Землі. 
Бог дав народу обітницю. У них був заповіт з Ним. Край був їхнім. Однак, була 
проблема: в тому Краю жили велетні.  

Край завжди повний велетнів. Завжди є перешкоди, які стоять між нами та Божими 
обіцянками. Генрі Форд одного разу сказав: «Перешкоди – це ті страшні речі, які ми 
бачимо, коли відвертаємо свої очі від мети». Цю цитату можна удосконалити: 
«Перешкоди – це ті страшні речі, які ми бачимо, коли відвертаємо свої очі від Божого 
Слова». 

Ізраїльський народ не ввійшов у цей Край, бо вірив у велетнів більше, ніж у Божі 
обітниці, але не Калев. Боже свідчення про Калева таке: «Але раб Мій Калев за те, що з 
ним був дух інший, і він виконував накази Мої, то Я введу його до того Краю, куди він 
увійшов був, і потомство його оволодіє ним». (Числа 14:24). 

Калев подавав приклад для наслідування. Він проголошував Божі обітниці навіть тоді, 
коли стикався з нездоланними перешкодами. Але якщо ми послідуємо за вірою Калева, 
то ми також подолаємо кожну перешкоду.  

Велика віра заявляє про Божі обітниці, навіть коли стикається з великими 
перешкодами. 



 

ДЕНЬ 3: ВЕЛИКА ВІРА КАЛЕВА  с. 29 

Практичне застосування 
1. Невірство по-різному виявляється у нашому житті: хвилювання, страх, сумнів та 

тривога. Чому ці форми невірства так ображають Бога? Що це говорить нам про 
Його характер?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Які є основні велетні у вашому житті, що перешкоджають вам успадкувати ваш 
обіцяний Край? Що ви зробите, щоб подолати їх?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________  



 

ДЕНЬ 3: ВЕЛИКА ВІРА КАЛЕВА  с. 30 

Помоліться 

 Визнання віри 
Адаптовано з 1 Івана 4:4, 5:4; Филип’ян 4:13; 1 Тимофія 6:12; 2 Коринтян 4:13; Ефесян 6:10, 6:16; 
Римлян 8:37; 2 Коринтян 2:14; Марка 9:23; Євреїв 10:35–39. 

Той, хто народився від Бога, перемагає світ, а оце перемога, що перемогла світ, – 
моя віра. Я народився від Бога і я перемагаю світ. Я можу все у Христі, Який 
підкріпляє мене. Я веду добру боротьбу віри, хапаюся за вічне життя, дух віри на 
мені. 

Я зміцняюся Господом та могутністю сили Його. Я беру щита віри, щоб погасити 
всі вогняні стріли лукавого. Я в цьому всьому перемагаю Тим, Хто мене полюбив. 
Бог постійно чинить мене переможцем у Христі і через мене виявляє запашність 
знання про Себе на всякому місці.  

Все мені можливо, бо я вірую. Я не відкидаю відваги своєї, бо вона має велику 
нагороду. Бо мені потрібна терпеливість, бо коли я чинитиму Божу волю, то 
прийму обітницю. «Бо ще мало, дуже мало, і Той, хто має прийти, прийде й 
баритись не буде!. А праведний житиме вірою. І: коли захитається він, то душа 
Моя його не вподобає». Я не з тих, хто хитається, але той, хто вірить на спасіння 
душі.  

 Особиста молитва 

 Молитовні прохання 

 За свою церкву 

 За своє суспільство 

 За свою країну 

 За церкви «Every Nation» 

  



 

ДЕНЬ 3: ВЕЛИКА ВІРА КАЛЕВА  с. 31 

Вивчіть напам’ять 
«Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра 

наша». 1 ІВАНА 5:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Людина, яка не має міцного 
переконання, як морська 
хвиля: постійно хвилюється, її 
веде і відносить вітер, то 
піднімається через надію, то 
йде на дно через відчай». 

- Адам Кларк, британський методистський теолог та знавець Біблії8

                                                 
8  Adam Clarke, Adam Clarke’s Commentary Practical and Explanatory on the Whole Bible (Baker 
Book House, 1967). 



 

ДЕНЬ 4: ВЕЛИКА ВІРА РАХАВ  с. 32 

ДЕНЬ 4: ВЕЛИКА ВІРА 

РАХАВ 
Прочитайте Ісуса Навина 2:1–21, 6:15–25; Євреїв 11:31; Якова 2:24–26. 

«Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла 

вивідувачів». ЄВРЕЇВ 11:31 

Рахав була храмовою повією та власницею готелю. Але коли вона почула звістку про 
те, як Бог осушив Червоне море, то сказала єврейським розвідникам таке: «Господь, 
Бог ваш, Він Бог на небесах угорі й на землі долі!» Вона пішла на великий ризик і 
заховала розвідників. Якби цар довідався, що вони в неї вдома, то це коштувало б 
життя їй та всій її сім’ї. Але вона довірилася Богові, навіть ризикуючи втратити усе.  

Шарль Блонден (1824–1897) був одним з найталановитіших циркових акробатів усіх 
часів. Він виконував багато небезпечних трюків за свою кар’єру, але 
найдивовижнішим є його ідея пройти по канату довжиною 330 метрів та висотою 
майже 50 метрів над Ніагарським водоспадом. Він перетинав водоспад кілька разів, 
щоразу в новій театральній варіації: із зав’язаними очима, на ходулях, котив тачку по 
канату. Одного разу він навіть сів на канаті та засмажив яєчню.  

Але його перший перехід виділяється за всі інші. Після того, як він успішно перейшов 
Ніагарський водоспад, Блонден запитав у юрби: «Хто вірить, що я можу перейти 
водоспад ще раз?» Юрба заревіла: «Ми всі віримо!» «Тоді хто, – каже Блонден, – 
готовий сісти мені на плечі, коли я переходитиму?» Настала тиша. Зрештою, один 
хоробрий чоловік вийшов з юрби і сказав: «Я готовий». Він сів Блондену на плечі і 
вони обоє разом успішно перетнули Ніагарський водоспад.  

Та юрба розумом погодилася, що Блонден може перетнути водоспад, але той сміливий 
чоловік, який заліз йому на плечі, повірив у це з усього свого серця.  

Велика віра довіряє Богові, навіть коли є ризик втратити усе.   



 

ДЕНЬ 4: ВЕЛИКА ВІРА РАХАВ  с. 33 

Практичне застосування 
1. Бог використовує різні ситуації, щоб виявити нам, що те, що ми вважали вірою, 

насправді є просто розумовою згодою. В яких ситуаціях за минулий рік ви були, 
які показали вам це? Чого Бог навчив вас через ці ситуації? Що означає 
відповідати справжньою біблійною вірою, а не просто мати згоду розуму?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Люди віри приймають якісні рішення на основі Божого Слова. В яких ситуаціях 
ви перебуваєте зараз, які вимагають якісного рішення? Які перешкоди 
заважають вам прийняти це рішення і як ви збираєтеся їх подолати?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 

ДЕНЬ 4: ВЕЛИКА ВІРА РАХАВ  с. 34 

Помоліться 

 Визнання віри 
Адаптовано з Чисел 6:24–26; Псалма 5:13; Ездри 7:28; Луки 1:28, 2:52; Марка 11:22–23; Якова 
1:17; Луки 12:32; Псалма 22:6. 

Господь благословляє мене і мене стереже, Господь сяє на мене лицем Своїм і Він 
милостивий до мене. Господь звертає на мене лице Своє і дає мені мир.  

Він благословляє праведного і милістю вкриває мене, як щитом. Я міцний, бо рука 
Господа Бога наді мною. Господь зі мною. Я зростаю мудрістю, віком та 
благодаттю у Бога та у людей.  

Я маю віру в Бога. Я говорю до гір і не маю сумніву у своєму серці, але маю віру, 
що станеться так, як говорю, і так воно буде.  

Усяке добра річ та дар досконалий приходить до мене від Отця світил. Я не 
лякаюся, бо моєму Отцю сподобалося дати мені Царство. Тільки добро й милосердя 
мене будуть супроводжувати по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі 
Господньому навіки.  

 Особиста молитва 

 Молитовні прохання 

 За свою церкву 

 За своє суспільство 

 За свою країну 

 За церкви «Every Nation» 

  



 

ДЕНЬ 4: ВЕЛИКА ВІРА РАХАВ  с. 35 

Вивчіть напам’ять 
«Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб 

ніхто не хвалився». ЕФЕСЯН  2:8–9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Так само й віра, коли діл не 
має, мертва в собі! 
 

– Якова 2:17 



 

ДЕНЬ 5: ВЕЛИКА ВІРА ПАВЛА  с. 36 

ДЕНЬ 5: ВЕЛИКА ВІРА 

ПАВЛА 
Прочитайте Дії 16:16–40, 21:10–15, 27:21–25; 2 Тимофія 4:6–8 

«А як довго не їли вони, то Павло став тоді серед них і промовив: О мужі, тож треба 

було мене слухатися та не відпливати від Кріту, і обминули б були ці терпіння та шкоди. 

А тепер вас благаю триматись на дусі, бо ні одна душа з вас не згине, окрім корабля. Бо 

ночі цієї з'явився мені Ангол Бога, Якому належу й Якому служу, та і прорік: Не бійся, 

Павле, бо треба тобі перед кесарем стати, і ось Бог дарував тобі всіх, хто з тобою 

пливе. Тому то тримайтесь на дусі, о мужі, бо я вірую Богові, що станеться так, як було 

мені сказано». ДІЇ 27:21–25 

У Діях 27 йдеться про майже фатальну корабельну аварію Павла. Він звернувся до 
кесаря і його перевозили до Риму, як в’язня. Але тоді було вже надто пізно в році, щоб 
безпечно подорожувати Середземним морем, і корабель опинився посеред лютого 
шторму. Чотирнадцять днів корабель кидало по морю, аж поки моряки не втратили 
останні крихти надії на життя.  

Павло був в’язнем на кораблі, але до нього було слово від Бога. Він встав сміливо на 
палубу корабля посеред руйнівної бурі та промовив Божі слова з впевненістю. Він 
виголосив підбадьорливу промову під час тяжких обставин. 

В будь-якій життєвій бурі нам треба слідувати за прикладом Павла. Треба дізнатися, 
що Бог сказав про наш шторм, а тоді сміливо виголошувати це без вагань. Все 
станеться для нас так, як Він сказав.  

Американський герой війни генерал-лейтенант Льюїс «Честі» Пуллер був найбільше 
нагородженим морським піхотинцем за всю історію – понад 52 медалей. Хоча він 
пішов у відставку з активної служби у 1955 році та помер у 1971 році, все ще доволі 
звичним явище серед морських піхотинців у навчальному таборі є вигук: «Добраніч, 
Честі Пуллере, де б ти не був!»  

Його впевненість у бою була постійним підбадьоренням його солдатам. Одного разу 
через його агресивні наступальні дії вийшло так, що ворог оточив його полк зусібіч, 
тоді він промовив свої найвідоміші слова: «Вони і зліва, і справа, і попереду, і 
позаду… тепер точно не втечуть!»  

Це була дуже підбадьорлива промова.  



 

ДЕНЬ 5: ВЕЛИКА ВІРА ПАВЛА  с. 37 

Велика віра виголошує підбадьорливу промову, навіть коли обставини 
виглядають поганими.  

Практичне застосування 
1. Віра бере на озброєння активне ставлення до Божих обітниць. Оцініть вашу віру 

за шкалою пасивності/активності. Чи ви активно тримаєтеся за Божі обітниці, як 
вам і личить? Чому? Що ви можете зробити, щоб збільшити цю активність віри?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Деяким людям важче, ніж іншим, виголосити таку підбадьорливу промову під 
час бурі у житті. Якою є ваша схильність, коли ви стикаєтеся з потенційно 
негативними обставинами? Чому?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________  



 

ДЕНЬ 5: ВЕЛИКА ВІРА ПАВЛА  с. 38 

Помоліться 

 Визнання віри 
Адаптовано з Ефесян 1:3; Повторення Закону 28:2–13; Марка 11:24; Івана 14:13–14, 15:7, 16:23–
24; Матвія 21:22; 1 Івана 5:14–15. 

У Христі я благословенний усяким духовним благословенням на небесах. Усі ці 
благословення приходять на мене і досягають мене. Я благословенний в місті і 
благословенний на полі. Я благословенний, коли заходжу і коли виходжу. 
Благословенний я в нащадках своїх. Я багатий на благословення. Благословенна 
всяка праця моєї руки. Я голова, а не хвіст, і буду я вгорі, а не внизу.  

Усе, що я прошу у молитві, я вірю, і сповниться мені. Я перебуваю в Ньому, а 
Його слова пробувають в мені. Я прошу, чого хочу, і стається мені. 

Усе, що я прошу в Його Ім’я, Він сповнить, щоб Отець прославився в Сині. Коли я 
попрошу будь-що в Його Ім’я, то Він це зробить. І все, що я прошу у молитві з 
вірою, я отримаю. 

Якщо я попрошу в Отця будь-що, Він дасть мені в Ім’я Ісуса. Я прошу і отримую, 
щоб повна була моя радість. Оце та відвага, що я маю перед Ним, що коли чого 
попрошу згідно з волею Його, то Він вислухає мене. А коли я знаю, що Він слухає 
мене, чого тільки я прошу, то знаю, що одержую те, чого прошу від Нього.  

 Особиста молитва 

 Молитовні прохання 

 За свою церкву 

 За своє суспільство 

 За свою країну 

 За церкви «Every Nation» 

  



 

ДЕНЬ 5: ВЕЛИКА ВІРА ПАВЛА  с. 39 

Вивчіть напам’ять 
«…Бо серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо для спасіння». РИМЛЯН  10:10  

 

«Через віру в Христа людина 
може отримати таке запевнення і 
велике утішення, що не буде 
боятися ні диявола, ні гріха, ні 
смерті, ні будь-якого зла.  
“О дияволе! – Може сказати 
людина, – я не боюсь тебе! У 
мене є друг, Ім’я Якого Ісус 
Христос, в Якого я вірю. Він 
обеззброїв Закон, засудив гріх, 
подолав смерть та знищив пекло 
заради мене.  
Він більший за тебе, сатано. Він 
розтрощив тебе та тримає тебе 
долілиць. Ти не можеш 
зашкодити мені”.  
Це віра, яка перемагає диявола».  

– Мартін Лютер, німецький священик та лідер протестантської реформації9  

                                                 
9  Martin Luther, Commentary on Galatians (Beloved Publishing LLC, 2014). 



ВИХІД З ПОСТУ: 

ВЕЛИКА ВІРА  

ЯІРА 
Прочитайте  Матвія 9:27–31; Марка 5:21–43; Івана 11:17–21, 38–44 

«І коли переплив Ісус човном на той бік ізнов, то до Нього зібралось багато народу. І був 

Він над морем. І приходить один із старших синагоги, на ймення Яір, і, як побачив Його, 

припадає до ніг Йому, і дуже благає Його та говорить: Моя дочка кінчається. Прийди ж, 

поклади Свої руки на неї, щоб видужала та жила!».  МАРКА 5:21–23 

Великий натовп зібрався навколо Ісуса в очікуванні чуда. Вони прийшли з далеких 
місцин, принісши з собою хворих. Вони усі дивилася, чекали та надіялися. Але з 
середини натовпу вийшов чоловік, який не міг чекати. Його дочка вмирала і він був 
переконаний, що Ісус її зцілить.  

«Вони зцілиться» – казав він собі. Яір був переконаний. Він довірився усьому, що 
сказав Бог.  

Ісус пішов за Яіром, аж тут їм назустріч йдуть люди з його дому та й кажуть: «Дочка 
твоя вмерла. Чого ще турбуєш Учителя?» Не звертаючи уваги на сумні новини, Ісус 
говорить Яіру: «Не лякайся, тільки віруй». Яір вчинив так, як сказав Ісус, і не встиг 
день добігти до кінця, як він вечеряв зі своєю здоровою донечкою. 

Джон Патон (1824–1907) провів 45 років місіонером на островах Нові Гебріди на 
півдні Тихого океану. Перекладаючи Новий Заповіт на їхню рідну мову, він ніяк не міг 
перекласти слово «віра». Місцеві жителі були канібалами, які не розуміли, що таке 
благодать. Але одного дня один чоловік з того острова прибіг у дім Патона, миттю 
влетів у кабінет і розкинувся усім тілом на кріслі. «Як добре усій моїй вазі спочивати у 
цьому кріслі!» – Сказав він місіонеру. Тепер Патон знав як перекласти слово «віра». 
Патон завершив свій переклад і згодом свідчив, що увесь острів був здобутий для 
Христа.10 

Велика віра довіряє усьому, що сказав Бог.   

                                                 
10 John Paton and James Paton (Ed.), John G. Paton: Missionary to the New Hebrides (´Christian 
Focus; Revised Ed.), 69, 334. 



 
 

ВЕЛИКА ВІРА ЯІРА  с. 41 

Практичне застосування 
1. Наші вчинки виявляють те, у що ми віримо. Опишіть нещодавній випадок, де 

ваші дії виявили віру в Бога. Чому ви відреагували правильно у тій ситуації? 
Опишіть ще одну нещодавню ситуацію, де ваші дії виявили брак віри в Бога. 
Чому ви відповіли неправильно у тій ситуації? Чого ви навчилися з цих двох 
ситуацій, що допоможе вам наступного разу, коли ви стикнетеся зі схожими 
обставинами?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Як би ви оцінили ваше вміння очікувати на виконання Божих обітниць? Чи ви 
схильні бути терплячими чи нетерплячими? Чому? Що ви можете зробити, щоб 
збільшити свою терплячість?  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

  



 
 

ВЕЛИКА ВІРА ЯІРА  с. 42 

Помоліться 

 Визнання віри 
Адаптовано з Приповістей 3:5–8, 4:20–22; Псалмів 102:2–4, 106:20; Ісаї 53:4–5. 

Я прислухаюся до Його слів, я нахиляю свою вухо до Його повчань. Я не даю їм 
відійти від очей моїх, я бережу їх в середині серця свого. Бо вони життя для тих, 
хто їх знайде, і ліки для усього мого тіла.  

Благослови, душе моя, Господа, і не забувай про всі добродійства Його. Він 
прощає всі мої провини, Він всі мої недуги вздоровляє. Він від могили життя моє 
визволяє. Він послав Своє Слово і мене вздоровив.  

Я надіюся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладаюся. Пізнаю 
Його на всіх дорогах своїх, а Він випростовує мої стежки. Я не мудрий у власних 
очах, я боюся Господа та ухиляюся від злого. Це буде ліками для мого тіла та 
напоєм для костей моїх.  

Направду ж Він немочі мої узяв і мої болі поніс. Він був ранений за мої гріхи, за 
мої провини Він мучений був, кара на Ньому була за мій мир і Його ранами мене 
уздоровлено.  

 Особиста молитва 

 Молитовні прохання 

 За свою церкву 

 За своє суспільство 

 За свою країну 

 За церкви «Every Nation» 
  



 
 

ВЕЛИКА ВІРА ЯІРА  с. 43 

Вивчіть напам’ять 
«Тримаймо непохитне визнання надії, вірний бо Той, Хто обіцяв». ЄВРЕЇВ 10:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безліч великих подвигів 
народилися з віри, бо віра 
створює чуда. Віра у своїй 
природній формі – це 
всеосяжна сила».  

– Чарльз Сперджен, англійський баптистський проповідник11 

 

                                                 
11  Charles Spurgeon, The Triumph of Faith in a Believer's Life (Emerald Books, 1994), 36. 
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