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Вступ
«Дорогу життя Ти покажеш мені:
радість велика з Тобою,
завжди блаженство в правиці Твоїй!»
(Псалми 16:11)

Різдво! Одне це слово викликає вихор почуттів у наших серцях та умах. Спогади про
дорогих нам людей та місця, очікування щасливих зустрічей з тими, кого ми любимо
найбільше.
Але, перш за все, ми знаємо, що це час роздумів та трепету. Час, коли ми споглядаємо
найбільше диво усіх часів: Бог став людиною — народився крихітним безпорадним
немовлям. І його єдина мета втілення — стати жертвою, щоб урятувати світ від гріха.
Але ми з вами живемо у шаленому світі. І часто щоденних завдань у нас набагато більше,
ніж часу на них. Енергія швидко витрачається, а надії та мрії про повноцінний відпочинок
залишаються нереалізованими.
Замість миру ми знаходимо тиск. Замість радості — виснаження. Наші очікування зникають
так само швидко, як різдвяний ранок. І ось, ми вже запитуємо себе, куди поділися усі дні, й
думаємо про те, як сильно ми сумуємо за Ісусом у своїх справах.
Але є спосіб все це змінити! Існує ключ до найвизначнішого, радісного і мирного Різдва, яке
ви тільки можете собі уявити. Цей скарб міститься у переживанні присутності Бога.

День перший
ПРОСТОТА
Радуйся, світ,
Спас народивсь,
Земля, співай йому.
Прийми скоріш Царя царів,
Співайте всі Йому,
Співайте всі Йому,
Співайте всі Йому!
У слові «простота» є легкість та свобода. Його мета — прибрати шум та усе непотрібне, залишивши
позаду те, що ми дійсно цінуємо.
Для багатьох із нас різдвяний сезон перетворився на наплив активності та тиску, що веде до
порожнечі, а не до задоволення та спокою. Питання, що нам потрібно очистити, звільняючи місце для
того, що дійсно цінне?
НАШ ВІДПОВІДЬ БОГУ
Знайдіть сьогодні час для роздумів. Подумайте, що ви можете зробити, щоб спростити цей
напружений час свят. Подумайте про те, що не має для вас великого значення та не викликає
задоволення. Намагайтеся відпустити це. Підготуйте місце для Ісуса у всіх прийдешніх святах.
Глибина миру, сміливості та впевненості, що ви випробуєте у своєму житті, безпосередньо залежать
від тривалості часу спілкування з Богом та роздумів над Його Словом. Річ у тім, що саме ми щодня
обираємо. Оберіть сьогодні Його!
«Ось Я стою під дверима та стукаю: коли хто почує Мій голос і двері відчинить, Я до нього ввійду,
і буду вечеряти з ним, а він зо Мною» (Об'явлення 3:20)

День другий
СИН БОЖИЙ
Тиха ніч, свята ніч!
Ой, зітри сльози з віч,
Бо Син Божий йде до нас,
Цілий світ любов'ю спас,
Вітай нам, святе Дитя!
Ісус Христос — Бог. Біблія говорить, що Він зображає славу Батька Небесного, і все в Ньому точно
представляє Бога.
Як дивно, що Бог став крихітною дитиною та перейняв досвід людства! Він пізнав голод, біль, смуток,
радість, спокусу та самотність. І все це Він зробив для нас.
Послання до Євреїв каже, що тільки коли Ісус воплотився людиною, Він міг померти і зламати силу
диявола та смерті. Ісус прийшов на землю, щоб ви могли жити.
НАШ ВІДПОВІДЬ БОГУ
Спробуйте уявити небесну сцену у ту мить, коли Ісус Христос, славний Син Божий, залишив Свою
велич і покинув небеса, щоб народитися у Віфлеємі. Чи можете ви уявити, як співають ангели, коли
план Бога приводиться в дію?
А тепер подумайте ось про що: тієї миті ви були у Його думках. Ви були радістю, що постала перед
Ним. Ви — Його доля і Його Наречена. Він дав вам усе найкраще!

«Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі! Він, бувши в Божій подобі, не вважав за
захват бути Богові рівним, але Він умалив Самого Себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним
до людини; і подобою ставши, як людина» (До Филип'ян 2:5-7)

День третій
ДІВА МАРІЯ
Тихая ніч, дивная ніч,
Все дріма, лиш не спить
Благоговіє подружжя святе.
Дивного Сина послав Бог Отець,
Радістю серце горить!
Радістю серце горить!
Марія була молодою дівчинкою-підлітком. Вона жила на околицях Назарета, коли ангел Гавриїл
прийшов до неї з доленосною новиною.
Коли Марія почула, що задумав Всемогутній Бог, то сказала: «Як я можу завагітніти? Я незаймана!»
Проте ангел пояснив, що Святий Дух зійде на неї, й немовля буде святим Сином Божим. Він сказав
незмінну істину: «Немає нічого неможливого з Богом».
Уявіть сміливість цієї молодої дівчини. Вона знала, що може зіткнутися зі зневагою, приниженням,
можливо, її поб'ють камінням. Вона могла втратити свого нареченого — Йосипа, а також усе, чим, на
її думку, могло стати її життя.
Але відповідь Марії є зразком віри для усіх нас сьогодні: «Я ж Господня раба: нехай буде мені згідно
зі словом твоїм!» (Євангеліє від Луки 1:38).
НАШ ВІДПОВІДЬ БОГУ
Біблія каже, що Марія була благословенною, бо вірила, що Господь зробить те, що сказав. Це
благословення належить і нам сьогодні. Знайдіть час, щоб подумати, яка область вашого життя
наповнена невірою. Просіть Бога усунути цю невіру, сповідайтеся Йому й заявіть про свою віру у
Його обітниці. До вас прийде благословення, якщо ви вірите, що Він зробить те, що сказав!
«А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливе це людям, та можливе все Богові» (Від Матвія 19:26)

День четвертий
ВОГНІ
Давай, дзвони в дзвони, вогні на ялинці запалюй,
Ісус – Цар, народжений для нас із тобою.
Давай, дзвони в дзвони, нехай усі співають,
Ісусе, ми пам'ятаємо цей день – Твій день народження...
(Come On, Ring Those Bells)
Ідею висвітлювати різдвяні ялинки вогнями приписують Мартіну Лютеру. Ця думка у нього виникла
під час нічної прогулянки німецьким лісом. Лютера вразило, як зірки освітлювали вічнозелені дерева.
Краса цього сяйва приголомшила Лютера та подарувала йому відчуття спокою. Прийшовши додому,
він прив'язав свічники до гілок свого дерева.
Це сталося майже 500 років тому, але звичай ставити свічки на різдвяні ялинки швидко поширився
Німеччиною, а потім і по всьому світі.
У сутності світла є дещо несхоже ні на що інше. Світло нас зігріває, приносить спокій та почуття
захищеності. Світло долає пітьму, виганяє страх, висвітлює і робить прості речі красивими. Не дивно,
що Ісуса Христа називають Світлом світу. Він не схожий на когось іншого. Він — наше джерело
світла. Він — Творець, осяяний славою!
НАШ ВІДПОВІДЬ БОГУ
Коли ви дивитеся на вогні, що прикрашають ваш будинок, прислухайтеся до себе та почуттів, які вони
викликають у вас. Знайдіть час, щоб насолодитися ними. Потім згадайте, що Ісус поруч із вами. Його
яскраве світло може розвіяти будь-який страх, зневіру або депресію. Його світло здатне розігнати
будь-яку темряву на вашому шляху. У Ньому немає темряви!
«Я Світло для світу. Хто йде вслід за Мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло
життя» (Від Івана 8:12)

День п'ятий
ЕММАНУЇЛ
Прославляти Христа наш обов'язок,
Цар Христос — споконвічний Бог,
Ось, до кінця століть народжений
Від Пречистої Діви Він!
У тілі Сам Бог явився,
Образ узяв раба, змирився.
Жити з людьми благоволив
Ісус Еммануїл…
Еммануїл. Значення цього слова має неймовірну силу: «З нами Бог».
Це означає, що людство більше не буде відчуженим від Небесного Батька. Бог прийшов і живе серед
нас, Він – з нами.
Як би змінилося ваше життя, якби ви знали, що у вашому домі зупинилася найсильніша людина у
світі, яка має безмежну владу? Про що б ви подумали, дізнавшись, що одна її присутність —
найпотужніший захист із усіх можливих?
Що, якби ви знали когось дуже впливового та авторитетного, хто завжди готовий захищати вас, а
також обіцяв не залишати?
У Посланні до Римлян говориться, що у нас є такий друг і захисник. Фактично, Павло формулює так:
«Коли за нас Бог, то хто проти нас?» (До Римлян 8:31).

НАША ВІДПОВІДЬ БОГУ
Різдво — це вірний знак того, що Бог виконає усе обіцяне. Зверніть увагу на Його обітниці у 8-му
розділі Послання до Римлян. Подумайте, як би змінилася ваша впевненість і відчуття безпеки, якби
ви справді повірили цим словам: «Той же, Хто Сина Свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як
же не дав би Він нам із Ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог Той, що
виправдовує. Хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, надто й воскрес, Він праворуч
Бога, і Він і заступається за нас» (До Римлян 8:32-34).

«Ні смерть, ні життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина,
ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі, Господі нашім!»
(До Римлян 8:38-39).

