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тому що воно є просла

Богослужіння, ймовірно, не ввійде у список перших десяти життєвих
пріоритетів підлітка.
Але, якщо Ви вірите у Христа, то поклоніння має бути джерелом Вашого
зростання у вірі та становлення дедалі більше схожим на Христа.
Ви можете подумати, що поклоніння з іншими віруючими є добровільним
або необов’язковим. Але ми бачимо в Біблії, що зібрання разом із віруючими
на поклоніння є абсолютно необхідною частиною зростання християнина.
І підготовка наших сердець до поклоніння, як самостійно, так і з іншими, має
вирішальне значення.
Чи Ви коли-небудь думали, що духовні роздуми впродовж тижня можуть
допомогти Вам підготуватися до недільного поклоніння?
Ви можете використовувати цей щоденник, щоб поклонятися Богові наодинці,
а також налаштувати своє серце і розум на поклоніння зі своєю церквою. Перш
ніж почати свої духовні роздуми, попросіть Бога дати Вам серце, яке жадає і
прагне Його – серце поклоніння для нашого вірного, милосердного Бога.
Мета цього щоденника — допомогти Вам, як віруючому, поглибити стосунки з
Христом. Бог щоразу більше змінює Вас на образ Ісуса Христа. Якщо у своєму
спасінні Ви не покладаєтесь лише на Христа, вивчення Божого Слова на цих
сторінках може дати відповіді на деякі запитання, які Ви маєте, і наблизити Вас
до Того, Хто помер на хресті, щоб заплатити за Ваш гріх.
Ви можете попросити друга проходити цей щоденник разом із Вами. Зустрічайтеся раз чи кілька разів на тиждень, щоб спільно проходити інформацію,
викладену на його сторінках, і говорити про те, що ви відкриваєте для
себе. Або ж поділіться тим, що Ви вивчаєте, онлайн – у своїй соціальній
мережі. Ви ніколи не знаєте, як можете надихнути до зростання когось
іншого в Христі або як вони можуть підбадьорити Вас!
Англійська абревіатура ACTS* є корисним
нагадуванням, коли Ви молитесь:
A -Прославляйте: віддайте хвалу Богові за те, Ким Він є і що зробив у Христі
С -Сповідайтесь: визнайте свій гріх та просіть прощення
T -Віддайте подяку: вдячність Богові за отримані благословення
S -Складайте прохання: смиренно просіть Бога відповісти

4

на певні потреби
* Adoration, confession, thanksgiving, supplication

Як використувати цей щоденник?
Цей щоденник – для Вас. Він допоможе Вам поміркувати над
власним життям. І якщо Ви є християнином чи прагнете зрозуміти,
Ким є Христос, почніть із Божого Слова – Біблії. Як?..

МОЛІТЬСЯ

ЧИТАЙТЕ

ПИШІТЬ

– перед кожним заняттям прокажіть
коротку молитву.

Попросіть Бога, щоб під час читання певного уривка
Він показав Вам, Ким Він є. Попросіть Його допомогти
Вам зрозуміти Його Слово.
– уважно прочитайте уривок дня.

• Запитайте себе: “Що я можу дізнатись про Бога
Отця, Ісуса чи Святого Духа?”
• Запитайте: “Що це говорить про мене або мені?”
• Зверніть увагу на:
• сполучники, наприклад, тому, але, оскільки і якщо
• дієслова
• порівняння та протиставлення
– запишіть свої думки щодо запитання.

ЗАСТОСОВУЙТЕ
Перегляньте, чи Ваше життя відповідає тому, що говорить Бог. Пороздумуйте,
як певний уривок впливає на Ваше життя – Ваші стосунки з сім’єю, друзями
та вчителями; Вашу діяльність і рішення, які Ви приймаєте, тощо.

ЗАВЕРШІТЬ

Помоліться знову, просячи Бога через Його Духа
допомогти Вам жити істинами, які Він показав Вам у
Своєму Слові. Ви можете записати похвалу, прохання,
подяки та визнання гріхів на сторінках щоденника.

Як я можу зростати в Бозі?

Читання Божого Слова – спілкування Бога з нами; молитва – це наше
спілкування з Богом. Подумайте про це: чи можуть які-небудь стосунки зростати без
спілкування? Після молитви запишіть хвалу, прохання, людей, за яких
Ви молитесь, та інші думки. Поставте дату на Ваших записах,
щоб можна було прослідкувати, як Бог працює.
Щоденник для духовних роздумів
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Заняття 1

З:

Що відбувається, коли
віруючі прославляють Бога?

В:

и,
Бог зустрічається зі Своїми людьм
м,
ння
ові
а ми відповідаємо Йому з благог
довірою та вдячністю.

Коли Ви читатимете уривок дня, запитайте себе: як Ви зараз поклоняєтеся
Богові і як кожен уривок впливає на те, як Ви будете поклонятись Йому?

День 1: прочитайте Буття 12:1–8

День 3: прочитайте Ісаї 6:1–7
Що бачив Ісая? Що він чув?
Що він зрозумів про себе? Про Божий завітний народ?
Що робили і говорили серафими?
Чому це важливо?
Як Ви реагуєте, коли відчуваєте Божу святість на поклонінні?

Що Бог сказав Аврамові (пізніше названому Авраамом) робити?

День 4: прочитайте Луки 5:1–9

Що Бог пообіцяв?

Що Ісус сказав зробити Петру?

Що зробив Аврам, коли прибув до Краю Ханаанського?

Чому, на Вашу думку, це справило таке враження на Петра та його товаришів?

Як можна “прикликати Господнє Ймення” (вірш 8)?

У чому реакція Петра була схожою до Ісаїної (див. День 3 вище)? Що це говорить
про те, Ким є Ісус?

День 2: прочитайте Вихід 20:18–22
Що бачили і чули ізраїльтяни?
Що вони відчували?
Чого вони попросили?
Чому, на Вашу думку, вони відчували те, що відчували, коли звернулися до
Мойсея?

День 5: прочитайте Об’явлення 4
Де відбуваються ці події?
Хто є на престолі?

Виклик:

Що промовляли чотири тварини?
Що робили 24 старці, коли тварини славили Бога?

напишіть пісню, використовуючи вірші 8 і 11 як слова!
Принесіть її на наступне
вивчення Біблії

Як це впливає на Ваше розуміння Бога?

6

Моліться цими
віршами (8, 11) як Вашою
власною
прославою
Щоденник для
духовних
роздумівБога. 7
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а ми відповідаємо Йому з благог
довірою та вдячністю.

Коли Ви читатимете уривок дня, запитайте себе: як Ви зараз поклоняєтеся
Богові і як кожен уривок впливає на те, як Ви будете поклонятись Йому?

День 1: прочитайте Буття 12:1–8

День 3: прочитайте Ісаї 6:1–7
Що бачив Ісая? Що він чув?
Що він зрозумів про себе? Про Божий завітний народ?
Що робили і говорили серафими?
Чому це важливо?
Як Ви реагуєте, коли відчуваєте Божу святість на поклонінні?

Що Бог сказав Аврамові (пізніше названому Авраамом) робити?

День 4: прочитайте Луки 5:1–9

Що Бог пообіцяв?

Що Ісус сказав зробити Петру?

Що зробив Аврам, коли прибув до Краю Ханаанського?

Чому, на Вашу думку, це справило таке враження на Петра та його товаришів?

Як можна “прикликати Господнє Ймення” (вірш 8)?

У чому реакція Петра була схожою до Ісаїної (див. День 3 вище)? Що це говорить
про те, Ким є Ісус?

День 2: прочитайте Вихід 20:18–22
Що бачили і чули ізраїльтяни?
Що вони відчували?
Чого вони попросили?
Чому, на Вашу думку, вони відчували те, що відчували, коли звернулися до
Мойсея?

День 5: прочитайте Об’явлення 4
Де відбуваються ці події?
Хто є на престолі?

Виклик:

Що промовляли чотири тварини?
Що робили 24 старці, коли тварини славили Бога?

напишіть пісню, використовуючи вірші 8 і 11 як слова!
Принесіть її на наступне
вивчення Біблії

Як це впливає на Ваше розуміння Бога?
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