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КнижКа-бестселер, що розiйшлася багатомiльйонним тиражем

Тривога, сумніви, розгубленість, депресія, гнів і осудження — всі ці по-
чуття є ворожою атакою на розум. Навіть якщо вас мучать негативні 
думки, не впадайте у відчай! Джойс Майєр вже допомогла мільйонам 
людей здобути перемогу в цій надважливій битві, а відтак допоможе
й вам. У своєму найпопулярнішому бестселері улюблена багатьма хри-
стиянами авторка й служитель розкаже, як вам змінити власне життя 
за допомогою відновлення розуму. Вона покаже вам шлях до підкорен-
ня тисяч думок, які щодня приходять до вас, навчить зосереджувати 
свій розум на доброму й мислити так, як мислить Бог. Джойс відкри-
то ділиться з читачами історіями випробувань, трагедій і блискучих 
перемог, що їй вдалося здобути у власному шлюбі, родинних справах
і служінні. Не залишаться за лаштунками і її власні думки та пережи-
вання. Воно й не дивина, що цей неймовірний досвід привів її до від-
криття надзвичайної, життєдайної істини! 

Відтепер і ви зможете: 

• повернути собі контроль над власним розумом, а відтак здобути 
свободу й внутрішній мир;

• визначити, які з ваших думок є руйнівними, і завадити їм впливати 
на ваше життя;

• навчитися бути терплячими до себе навіть тоді, коли припускаєтеся 
помилок;

• озброїтися Божим Словом, хвалою, молитвою та іншими могутні-
ми видами духовної зброї;

• позбутися «пустельного менталітету» — неправильного ставлення 
й виправдань, що не тільки перешкоджають наближенню до Бога, 
але й не дають віднайти щастя і свободу, такі омріяні й жадані всіма 
нами. 

Отож годі страждати! Дізнайтеся вже сьогодні, як гарантовано здо-
бути перемогу на полі битви — у власному розумі!   

Точиться вiйна 
Поле битви — ваш розум
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П О С В Я Т А

Я хочу присвятити книжку «Розум — поле битви» своє-
му найстаршому синові, Девіду.

Я знаю, що за характером ти дуже схожий на мене і тому 
пережив достатню кількість негод й суперечностей у сфері 
свого мислення. Ти невпинно зростаєш як особистість — це 
мене приводить у захват. Я пильно стежу за тобою і впев-
нена, що всі твої перемоги є явним наслідком постійного
й гідного оновлення твого розуму.

Я люблю тебе, Девіде, і надзвичайно тобою пишаюся. 
Ніколи не зупиняйся на досягнутому!
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ВСТУП ДО ОНОВЛЕНОГО ВИДАННЯ

Книжка «Розум — поле битви» вперше була опубліко-
вана в 1995 році. Надзвичайно приємно усвідомлювати, що 
вона й досі є моєю найпопулярнішою книжкою, хоча минуло 
вже стільки років. На сьогодні англомовне видання книж-
ки нараховує понад три мільйони примірників, до того ж її 
було перекладено сорока сімома мовами — і кількість мов 
постійно зростає. Оцінивши її надпотужний вплив на жит-
тя багатьох людей, ми вирішили створити видання для дітей 
і підлітків, і на додаток покласти описані в ній принципи
в основу книжки для щоденного читання. До нашого служін-
ня надійшло безліч свідоцтв від людей, які прочитавши цю 
книжку й застосувавши описані в ній біблійні принципи, 
пережили відчутні позитивні зміни у своєму житті. Багато
з них звільнилося від своєї залежності, розладів харчуван-
ня, страхів, хвилювань, ненависті до себе й інших числен-
них проблем.

Пам’ятаю розповідь однієї жінки про роки, проведені 
нею в різних реабілітаційних програмах через розлад харчу-
вання, що загрожував життю. На покращення її стану бать-
ки витратили понад сто тисяч доларів, та все було марно. 
Вона вже полишила будь-яку надію одужати, проте натра-
пила на книжку «Розум — поле битви». Відтак, стикаючись 
із спокусою переїсти й потім звільнитися від відчуття важ-
кості за допомогою блювання, вона сідала перед унітазом, 
навколо якого крутилося все її життя, молилася і вголос 
читала книжку «Розум — поле битви», допоки спокуса не 
відступала. Таким чином сьогодні вона повністю вільна від 
своєї хвороби і допомагає іншим, так само постраждалим.



Ще одна історія стала для мене справжнім благословен-
ням. Це відбулося в житті одного молодого єврея. Якось він, 
перебуваючи у великій книгарні, ненароком зачепив і пере-
кинув кипу книжок. Намагаючись зібрати й розставити їх 
по місцях, він натрапив на книжку «Розум — поле битви». 
Сподіваючись знайти в ній щось таке, з чого можна поглу-
зувати, він відкрив її… все закінчилося тим, що він її прид-
бав. Уже вдома чоловік сховав книжку від своєї дружини, бо 
не хотів, аби та дізналася, що він читає християнського ав-
тора. Його зацікавили принципи, викладені в книжці, тож 
на додачу згодом він придбав і Біблію, яку також сховав від 
жінки. Згодом він дізнався, що вона також ховає від нього 
Біблію й потайки її читає. Кінець кінцем подружжя прийня-
ло Ісуса як свого Спасителя, згодом привівши до спасіння 
через Ісуса й інших членів своєї родини.

Усвідомивши, які саме неправильні думки є коренем 
наших проблем, і прийнявши той факт, що, змінивши своє 
мислення, можна змінити своє життя, а відтак стати волода-
рями нового життя. Згідно зі Слово Божим, маємо оновлю-
вати свій розум, щоби навчитися мислити так, як мислить 
Бог. І в результаті ми зможемо насолоджуватися життям, 
якого прагне для нас Бог — вільним, плідним, мирним 
і радісним. Новий світ відкривається перед нами, коли вчи-
мося контролювати власні думки, замість дозволяти ди-
яволові наповнювати наш розум чимось нищівним. Тож 
візьмімо на себе відповідальність за свої думки й слова, 
адже саме вони передують нашим діям і вчинкам. Не на-
вчившись правильно мислити, годі й мріяти про те, щоби 
краще поводитися.

Наші телеглядачі майже завжди віддають перевагу про-
грамам, у яких ідеться про розум і думки. Чому? Бо наш ро-



зум більше за все інше завдає нам клопотів. Ми хочемо, щоб 
у наших думках панував спокій! Ми прагнемо мати здорові
й життєдайні думки, замість тих, що роблять нас нещасни-
ми. Саме до цього спонукає нас і саме цього вчить ця книжка.

У процесі підготовки до виходу цього особливого ви-
дання книжки «Розум — поле битви» я мусила перечитати 
попереднє видання від початку до кінця, від А до Я. Воно 
мені дуже сподобалося! Я не читала цієї книжки з того часу, 
як закінчила її писати. Особисто мене вона дуже сильно 
підбадьорила й морально підкріпила. «Розум — поле битви» 
легко читається й описує одну з основоположних істин, 
яких маємо дотримуватися, бажаючи здобути нове життя, 
запропоноване Богом завдяки нашим стосункам зі Христом. 
У нове видання я додала нових матеріалів, що віддзеркалю-
ють результати мого поглибленого вивчення й розуміння, 
отримуваного від Бога впродовж багатьох років з моменту 
першої публікації цієї книжки. Нова інформація покаже, як 
Бог рухався в деяких ситуаціях, описаних у першому видан-
ні. Я надзвичайно рада, що ви починаєте читати цю книжку, 
бо щиро вірю в те, що вона докорінно змінить ваше життя.

Безперечно, читання цієї книжки піде вам на користь 
і справить на вас благотворний вплив незалежно від того, 
новонавернений ви віруючий в Ісуса Христа чи вже роки 
живете з Богом. Я молюся, щоб вона вам сподобалася й ста-
ла справжнім благословенням у вашому житті.

 



ЧАСТИНА I

Чому розум є таким важливим 



ВСТУП 

Зброя бо нашого воювання не тілесна, (не з плоті 
й крові,) але міцна Богом на зруйнування твердинь; 
(адже нею) ми руйнуємо задуми, (аргументи, теорії та 
міркування) і всяке винесення, що підіймається про-
ти (істинного) пізнання Бога, і полонимо всяке знан-
ня на послух Христові, (Месії, Помазанику).

2 до Коринтян 10:4–5

Як узагалі висловити всю важливість наших думок, щоб 
при цьому передати справжнє значення того, про що йдеть-
ся у книзі Приповістей 23:7: «Бо як у душі своїй він (чоловік) 
обраховує, такий (він і) є»?

Що довше я служу Богові й вивчаю Його Слово, то краще 
усвідомлюю, наскільки важливими є думки й слова. Доволі 
часто я помічаю, як Святий Дух спонукає мене вивчати Боже 
Слово саме в цих сферах. Я твердо переконана потреба до-
сліджувати сфери людських думок і слів нікуди не зникне, 
допоки ми живемо на цій землі. Байдуже, як глибоко ми про-
сунулися в пізнанні цієї царини — завжди є щось нове і щось 
забуте, про що маємо собі нагадати.

Про що насправді йдеться у книзі Приповістей 23:7?
В одному з перекладів Біблії цей вірш звучить так: «Як він 
(чоловік) міркує в душі своїй, такий і він»» (KJV). Іще один 
переклад стверджує: «Як у душі своїй він розмірковує, таким 
він і стає». Розум є першопричиною, або предтечею, всіх на-
ших учинків. Про це досить добре сказано в Посланні до Рим-
лян 8:5: «Бо ті, хто ходить за тілом (і контролюється його не-
праведними пожаданнями, зосереджує свої помисли і) думає 
про (те, як вдовольнити пожадання) тілесне, а хто за Духом 
(ходить і контролюється бажаннями Духа, зосереджує свої 
думки і думає) про духовне, (тобто про те, що догоджає Свя-



тому Духу)». Вчинки передують думкам і є їх безпосереднім 
результатом. Якщо наш розум буде негативним, то відповід-
ним буде й життя. З іншого боку, безупинно оновлюючи свій 
розум у відповідності з Божим Словом, ми, як обіцяє автор 
Послання до Римлян 12:2, на власному досвіді випробуємо, 
що є «воля Божа, добро, приємність та досконалість».

Я розділила цю книжку на три основні частини. У пер-
шій ідеться про важливість думок. Нехай у вашому серці раз 
і назавжди твердо вкорениться наступна думка: пильнуй-
мо, про що думаємо. Джерелом великої кількості проблем 
багатьох людей є певні шаблони мислення, що виробилися 
в їхньому розумі. Сатана пропонує кожному з нас свій не-
правильний спосіб мислення, проте зовсім не обов’язково 
схвалювати й підтакувати його пропозиції. Дізнайтеся, який 
образ мислення є прийнятним для Святого Духа, а який — 
просто недопустимий.

Автор Другого послання до Коринтян 10:4–5 чітко вказує 
нам на те, що мусимо достатньо добре знати Боже Слово, 
щоб бути спроможними порівнювати свої думки з Божими; 
кожний помисел, що намагається підноситися вище за Боже  

Я молюся, щоб моя книжка допомогла вам у цьому.
Розум — це поле битви. Тому нам конче потрібно свої 

думки узгодити й привести у відповідність із Божими дум-
ками. Однак це тривалий процес, який вимагає багато часу 
й зусиль.

Ніколи не задавайтеся, адже ви змінюєтеся мало-пома-
лу, крок за кроком. Що більше ви працюватимете над зміною 
свого мислення на краще, то більше покращуватиметься 
ваше життя. Збагнувши, яким, згідно з Божим планом, має 
бути ваше мислення, ви почнете швидко рухатися до мети, 
а відтак побачите неймовірні зміни у вашому житті — пере-
творення не за горами.



РОЗДІЛ 1

Розум — це поле битви 
Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, (чи 

суто проти тілесних супротивників,) але проти по-
чатків, проти влади, проти (панівних духів,) світо-
правителів цієї темряви, проти піднебесних духів 
злоби, (що орудують у духовному світі). 

До Ефесян 6:12

Наведений вище вірш вказує на те, що ми перебуваємо 
в стані війни. Уважно й ретельно вивчивши цей уривок зі 
Святого Письма, ми усвідомимо, що ця війна точиться не 
з іншими людьми, а з дияволом і його демонами. Наш ворог, 
сатана, намагається здолати нас, застосовуючи добре від-
працьовану стратегію й тактику, що побудовані на брехні. 
Диявол — обманщик. Ісус назвав його «брехуном і батьком 
брехні» (Іван 8:44). Диявол дурить нас із вами, невпинно 
поширюючи брехню про нас самих, про інших людей і про 
наші життєві обставини. Однак, він не викладає на стіл усі 
свої карти відразу, одним заходом. Спершу сатана атакує 
наш розум за допомогою майстерно розробленої системи, 
складовими якої є дріб’язкові, нав’язливі думки, підозри, 
сумніви, страхи, міркування й теорії. Його дії відрізняють-
ся повільністю й обережністю (адже здійснення такого де-
тального плану потребує часу). Не забувайте, що він уважно 
розробляв свою стратегію ведення війни. Диявол дуже дов-
го вивчав нас із вами, відтак йому достеменно відомо, що 
нам подобається, а що — ні. Він знає наші слабкості й хиби, 
страхи й невпевненість у собі. Йому відомо, через що ми 
найбільше турбуємося. І щоби здолати нас, диявол готовий 
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чекати стільки, скільки знадобиться. Саме уміння чекати
є однією з його найбільших переваг. 

Руйнуючи задуми

Зброя бо нашого воювання не тілесна, (не з плоті 
й крові,) але міцна Богом на зруйнування твердинь; 
(адже нею) ми руйнуємо задуми, (аргументи, теорії та 
міркування) і всяке винесення, що підіймається про-
ти (істинного) пізнання Бога, і полонимо всяке знан-
ня на послух Христові,(Месії, Помазанику).

2 до Коринтян 10:4–5

Сатана щосили намагається звести «твердині» в нашо-
му розумі за допомогою чіткої стратегії і витонченої брехні. 
Твердиня — це певний спосіб мислення, це перешкода в на-
шому розумі, що тримає нас у полоні (у в’язниці).

У наведеному вище уривку зі Святого Письма апостол 
Павло каже, що нам належить зброя, якою ми здатні зруй-
нувати твердині сатани. Більше ми про це дізнаємося пізні-
ше, а зараз, будь ласка, ще раз зважте на факт нашої участі 
у війні — духовній війні. П’ятий вірш нам чітко вказує на 
місце, де ця битва точиться. Як тут сказано, саме за допо-
могою цієї зброї ми повинні «руйнувати задуми». Диявол 
постійно веде з нами суперечку; він пропонує різні теорії 
і міркування. І все це відбувається у сфері розуму.

Розум — це поле битви.

15
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Коротке резюме

 Отже, підсумуємо:

1. Ми беремо участь у війні.
2. Наш ворог — сатана. 
3. Поле битви — це наш розум.
4. Сатана старанно працює, намагаючись звести твер-

дині в нашому розумі.
5. Він діє за чіткою стратегією, використовує витончену 

брехню.
6. Диявол нікуди не квапиться; він утілює в життя свій 

план повільно й зважено.

Дослідімо ретельніше його план за допомогою притчі. 

Позиція Мері

Шлюб Мері й Джона навряд чи можна назвати щасли-
вим. Подружжя постійно свариться. Вони сердяться й об-
ражаються одне на одного, тримаючи гіркоту в серці. Джон 
і Мері виховують двох дітей, на яких украй негативно впли-
ває розбрат батьків. Це, у свою чергу, відбивається на їхніх 
успіхах у навчанні й поведінці. В одного з дітей через по-
стійне нервування порушилась робота шлунково-кишково-
го тракту. І проблема Мері полягає в тому, що вона не знає, 
як дозволити Джонові бути головою сім’ї. Адже вона, Мері, 
полюбляє командувати — воліє самостійно приймати всі 
рішення, управляти фінансами й виховувати дітей. Її ба-
жання — працювати, щоб мати «свої власні» гроші. Вона не-
залежна, гучна, вимоглива й любить «пиляти» свого чоловіка.

16
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Можливо, зараз ви міркуєте: «Я знаю, як вирішити про-
блему Мері. Просто їй потрібно пізнати Ісуса особисто, як 
Свого Господа й Спасителя». Але вона Його знає! Мері прий-
няла Ісуса як Спасителя п’ять років тому —за три роки після 
одруження з Джоном. «То невже ви намагаєтеся сказати, що 
Мері прийняла Ісуса як свого Спасителя, проте це ніяк не 
змінило її життя?»

Ні, звичайно, ні, її життя змінилося. Вона вірить, що 
піде на небеса навіть попри постійний осуд і докори сум-
ління, які вона відчуває через свою погану поведінку. 
У Мері засяяв промінь надії. До зустрічі з Ісусом вона була 
нещасною і взагалі не мала надії; тепер вона просто нещас-
на. Жінка усвідомлює, що неправильно ставиться до чо-
ловіка, і прагне змінитися. Вона вже зверталася за порадою 
до двох різних людей. І щоразу з великою охотою і запалом 
вона приймала запрошення помолитися про перемогу над 
гнівом, бунтарським духом, непрощенням, образою і від-
чуттям гіркоти. То чому ж її ситуація ніяк не покращується?

Відповідь на це питання можна знайти в Посланні до 
Римлян 12:2: «І не пристосовуйтесь до віку цього (світу, 
що живе, керуючись поверхневими, нічого не значущими 
звичаями), але перемініться (й трансформуйтеся повною) 
відновою вашого розуму (й виробіть у себе нові ідеали
й ставлення), щоб (особисто) пізнати вам, що то є воля 
Божа, добро, приємність і досконалість, (що співпадає
з Його добрим, приємним і досконалим планом для вас)».

Уже багато років у розумі Мері існують твердині. Вона 
й сама не розуміє, як вони з’явилися, звідки взялися. Жінка 
впевнена, що не повинна бунтувати, командувати, бурчати 
тощо; проте абсолютно не може збагнути, як змінити свій ха-
рактер. Складається враження, що вона погано поводиться 
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в певних ситуаціях тільки тому, що не здатна контролювати 
власні вчинки. Мері це не вдається, бо вона не вміє керувати 
своїми думками. А сталося так, бо вона навіть не знає, що 
це можливо. У розумі Мері існують твердині, зведені дия-
волом ще в її дитинстві. Батько Мері був справжнім тира-
ном, що доволі часто, мавши лихий настрій, просто бив її. 
Будь-який її невірний рух — і він, шаленіючи, зривався на 
ній. Багато років Мері була змушена терпіти батькову жор-
стокість по відношенню до неї і матері. Він не виявляв жод-
ної пошани ні до своєї дружини, ні до Мері. Брата Мері при 
цьому ніколи не карали. Складалося враження, що він був 
батьковим улюбленцем тільки тому, що був хлопчиком. 

У віці шістнадцяти років, у розумі Мері вже твердо вко-
ренилася диявольська брехня: «Чоловіки вважають, що тіль-
ки вони одні чогось варті. Усі вони однакові — ненадійні
й не гідні довіри. Чоловіки завжди тебе кривдитимуть. Якщо 
ти — чоловік, вважай, тобі поталанило в житті. Ти можеш 
робити все, що заманеться: віддавати накази людям, коман-
дувати ними, ставитися до них, як захочеш, і ніхто (особ-
ливо дружина чи донька) не мають права в це втручатися». 
Тож Мері твердо вирішила: «Коли я стану дорослою і піду
з батьківського дому, не дозволю нікому себе зневажати!»

Сатана вже доволі довго вів війну на полі битви її роз-
уму. Спробуйте-но прокрутити такі думки у своєму розумі 
сотні тисяч разів, і побачимо, чи зможете ви стати ніж-
ною, покірною, люблячою дружиною. Навіть виникни у вас 
якимсь дивом таке бажання, і ви не знатимете, як це зроби-
ти. Саме в такій заплутаній ситуації опинилася Мері. Як їй 
бути? Що робити в подібній ситуації будь-кому з нас?

18
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Зброя Божого Слова

Як у слові Моїм позостанетеся, (твердо триматимете-
ся за Моє вчення і житимете згідно з ним), тоді справ-
ді Моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас 
вільними зробить!

Іван 8:31–32

У цьому уривку Ісус дає настанову щодо того, як нам 
здобувати перемогу над диявольською брехнею. Насам-
перед потрібно наповнюватися пізнанням Божої правди 
й оновлювати свій розум за допомогою Його Слова. І вже 
потім, використовуючи зброю, згадану в Другому посланні 
до Коринтян 10:4–5, руйнувати твердині й полонити кожну 
думку, що повстає проти пізнання Бога.

Нашою «зброєю» є Боже Слово, яке отримуємо завдяки 
проповідям, ученням, книжкам, відео- й DVD-дискам, кон-
ференціям і особистому дослідженню Біблії. Однак мусимо 
«позостатися» (перебувати) в Божому Слові доти, доки воно 
завдяки тлумаченню від Святого Духа не перетвориться 
для нас на одкровення. Перебувати у Слові — надзвичайно 
важливо. В Євангелії від Марка 4:24 Ісус констатує: «Якою 
мірою (уваги й вивчення ви) будете міряти (правду, що ви 
її чуєте), такою (мірою чесноти і пізнання) відміряють вам». 
Повірте, ми повсякчас повинні використовувати зброю Бо-
жого Слова.

Між іншим, існують ще два види духовної зброї — це 
хвала й молитва. Хвала розбиває диявола вщент швидше 
за будь-яку іншу зброю, проте, безперечно, вона має бути 
щирою, йти від усього серця. Годі й сподіватися, що в цьому 
випадку спрацюють пусті слова й сумнівні методи. Також 
не варто забувати, що як хвала, так і молитва базуються на 
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Божому Слові. Ми прославляємо Бога, спираючись на Його 
Слово і Його добрість.

Молитва є виявом наших стосунків із Триєдиним Бо-
гом. У молитві міститься наше звернення до Бога по допо-
могу або спілкування з Ним про те, що нас тривожить. Вона 
є відбиттям живих, дружніх стосунків, а також можливістю 
висловити Богові подяку за все те, ким Він для нас є і що 
для нас робить. Прагнете мати ефективне молитовне жит-
тя — будуйте близькі особисті стосунки з Батьком. Усвідом-
те, що Він, сповнений милості, любить вас і завсіди готовий 
допомогти. Пізнавайте Ісуса. Він — ваш Друг. Він помер за 
вас. Також не зневажайте й Святого Духа, адже Він — ваш 
Помічник — постійно перебуває поруч. Дозвольте Йому до-
помагати вам. Навчіться наповнювати свої молитви Божим 
Словом. У Псалмі 9:11 читаємо про те, що до Бога маємо 
приходити, спираючись на Його Слово й відкриваючи перед 
Ним свої потреби (нужди).

Отже, нашою зброєю є Боже Слово, яке можна застосо-
вувати у багато різних способів. Ми можемо молитися згідно 
з Божим Словом, проголошувати Боже Слово, співати Боже 
Слово й вивчати, або досліджувати, Боже Слово. Як сказав 
апостол Павло у Другому посланні до Коринтян, наша зброя 
не плотська (тілесна), а духовна. Ми конче потребуємо ду-
ховної зброї, бо ведемо битву з панівними духами і, так, 
навіть із самим дияволом. Навіть Ісус у боротьбі з ним, пе-
ребуваючи в пустелі, застосував зброю Божого Слова (див. 
Лука 4:1–13). На кожну диявольську брехню Ісус відповідав: 
«Написано,» — і цитував уривок із Божого Слова. 
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Позиція Джона

Другим учасником цієї ситуації є Джон. Він також не без 
проблем, які лише погіршують стан шлюбу й загальний стан 
сім’ї Джона й Мері. Чоловікові слід було б зайняти тверду 
позицію голови родини. Бог наділив його повноваженнями 
священика у власному домі. Джон також є народженим зго-
ри християнином і тому знає, яким має бути порядок у сім’ї: 
дружина не повинна керувати в домі, заправляти фінансами, 
контролювати дітей і його самого. Усе це йому добре відомо; 
проте, замість контролювати ситуацію, він лише відчуває 
свою повну поразку, а відтак із головою занурюється в пере-
гляд телепрограм і спорт. Джон уникає своїх обов’язків, бо 
йому несила терпіти суперечки. Краще вже, вважає він, зай-
няти пасивну позицію: «Ну, якщо я просто не втручатимуся 
в цю ситуацію, можливо, все налагодиться само по собі». Без 
вагань він виправдовує свою бездіяльність: «Мені слід про 
це помолитися». Звісно, молитва — це добре, та не в його 
випадку, коли вона використовується для виправдання своєї 
пасивності й звички уникати відповідальності.

Дозвольте пояснити, що я маю на увазі, коли кажу: 
Джон повинен зайняти в домі позицію, відведену йому Бо-
гом. Мова не про те, що він має стати тираном, який грізно 
проголошує свою владу в родині. У Посланні до Ефесян 5:25 
читаємо, що чоловік зобов’язаний любити свою дружину, 
як Христос любить Церкву. Джон мусить узяти на себе від-
повідальність, бо разом із неї приходить і влада. Йому слід 
бути стійким і твердим у стосунках із жінкою, але водночас 
і любити її. Джон має переконати Мері в тому, що, попри 
кривду, якої вона зазнала в дитинстві, свою ситуацію вона 
повинна віддати в руки Бога. Відтак, довірившись Йому, 
вона цілком усвідомить, що не всі чоловіки схожі на її батька.
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Джон має багато чого зробити; проте його розум, як 
і розум його дружини, містить твердині, через які диявол 
і тримає його в полоні. Розум Джона — це місце, де точиться 
війна. Його, як і Мері, кривдили в дитинстві, але — словами. 
Його деспотична матір була гострою на язик і досить часто 
ображала його, прикладом: «Джоне, ти ні на що не здатний; 
годі й мріяти, що ти досягнеш у житті бодай чогось путньо-
го». Однак Джон щосили намагався догодити своїй матері, 
бо, як усі діти, прагнув її уваги; та що більше він старався, 
то більше помилявся. Хлопець був доволі незграбний, тож 
мати не пропускала жодної нагоди нагадати йому про це. 
З огляду на палке бажання догодити матері, він часто нерву-
вав, а тому нерідко випускав щось із рук, тож його мета за-
лишалась недосяжною. На додаток до цього він кілька разів 
постраждав через те, що від нього відвернулись однолітки, 
з якими він прагнув потоваришувати. Подібні ситуації ча-
сто виникають на певному життєвому етапі кожної люди-
ни, і Джон не був винятком. Однак хлопця це вибило з колії, 
бо він уже відчував, що його відкинула власна мати. Далі,
у старших класах він пережив почуття відторгнення, бо дів-
чина, яка йому дуже подобалася віддала перевагу іншому 
хлопцеві. 

З часом усі ці переживання накопичилися в душі Джо-
на, і диявол почав старанно й наполегливо працювати над 
ним, зводячи твердині в його розумі; як результат, Джон 
став невпевненим у собі, тихим, сором’язливим і нерішу-
чим. У нього сформувався характер людини, яка не любить 
«каламутити воду». Упродовж багатьох років він мислив на 
кшталт: «Немає сенсу розповідати комусь, про що ти ду-
маєш; все одно ніхто тебе не слухатиме. Хочеш, аби люди 
приймали тебе, — роби те, чого вони від тебе очікують. 
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Нікого не займай, бо твої слова все одно не змінять ситу-
ації». Попри те, що Джон кілька разів намагався відстояти 
свою думку, завжди все закінчувалося його поразкою, тож 
він вирішив даремно не витрачати сил і ні з ким не спереча-
тися. «Врешті-решт, у будь-якому разі я програю», — мір-
кував він, — «то навіщо взагалі щось робити?»

 
Що ж нам робити?

На Мені Дух Господній, бо Мене (Помазаника, 
Месію) Він помазав, щоб Добру Новину (Євангелія) 
звіщати вбогим. Послав Він Мене проповідувати 
полоненим визволення (й відновлення), а незрячим 
прозріння, відпустити на волю помучених, (пригні-
чених, поранених, розбитих і надломлених невдача-
ми,) щоб проповідувати (принадний і прийнятний) 
рік Господнього змилування, (в який аж надмір про-
бувають спасіння й Божа добрість).

                                                                         Лука 4:18-19

Зважаючи на проблеми Джона й Мері окремо, зовсім 
не складно уявити, яким може бути їхнє подружнє життя. 
Пам’ятаєте мої слова про те, що в їхній родині панує роз-
брат? Розбрат — це не завжди обов’язково відкрита війна. 
Досить часто він проявляється у вигляді прихованого, але 
відчутного для всіх гніву, з яким ніхто не хоче боротися. 
У їхньому домі панує жахлива атмосфера — всюди відчу-
вається неспокій, від чого диявол певною мірою в захваті!

Що ж буде далі з Джоном, Мері та їхніми дітьми? Чи 
зможуть вони виправити ситуацію? Джон і Мері — обидва 
християни, тож було б жахливо, розпадися їхній шлюб. Та на 
щастя, все в їхніх руках. Ключовим і визначальним для них 
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має стати уривок зі Святого Письма — Євангеліє від Івана 
8:31–32. Не припиняючи вивчати Боже Слово, вони пізнають 
істину, і, діючи згідно з нею, вони стануть вільними. Проте 
як Джон, так і Мері, обидва, мають відверто й неупереджено 
поглянути на себе й своє минуле, зваживши ситуацію з Бо-
жої точки зору.

Боже Слово завжди показує нам правду, яку люди, на 
жаль, зазвичай не приймають. Нам важко мати врівнова-
жений погляд на свої недоліки й хиби, до того ж пробуючи
з ними розібратися. Зазвичай люди схильні до виправдуван-
ня своєї поганої поведінки. Вони дозволяють своєму минуло-
му, а також своєму поганому вихованню негативно впливати 
на них до кінця життя. Події нашого минулого допоможуть 
виявити причину наших страждань. Однак у жодному разі 
минуле не може бути виправданням для нинішнього життя 
з ярликом «у полоні». Тож досить виправдань — Ісус завжди 
готовий виконати Свою обіцянку й відпустити помучених 
на волю. За нашої готовності йти з Ним до кінця, Він допо-
може нам дістатися фінішу й здобути перемогу в будь-якій 
сфері життя! 

Вихід із ситуації

Досягла вас спроба (чи випробування, що під-
штовхує до гріха, звідки б вона не прийшла і куди
б не вела,) не інша, тільки людська; (отже, жодна спо-
куса чи випробування, що досягло вас, не переви-
щує вашу людську здатність протистояти йому й не 
є таким, що було б досі невідоме людині;) але вірний 
Бог (Своєму Слову й Своїй природі, сповненій спів-
чуття), Який, (без сумнівів,) не попустить, щоб ви 
випробовувалися (й спокушалися) більше, ніж може-
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те, але при спробі (завжди) й полегшення дасть, щоб 
знести могли ви її.

1 до Коринтян 10:13

Сподіваюся, наша притча була гарною демонстрацією 
того, як сатана використовує обставини для зведення твер-
динь у нашому житті, — як він веде війну, обравши наш ро-
зум полем битви. Проте, дякувати Богові, ми маємо зброю 
для руйнування твердинь. Господь не залишить нас без до-
помоги. У Першому посланні до Коринтян 10:13 Бог обіцяє 
ніколи не допустити, щоби спокуси стали для нас нестерп-
ними. Натомість із кожною спокусою Він запевняє, що за-
безпечить нам вихід із ситуації, що склалася.

Будь-хто може опинитися на місці Мері або Джона. 
Я впевнена, що кожен із нас тією чи іншою мірою впізнав 
і відмітив себе в історії цієї родини. Проблеми Джона
й Мері є внутрішніми, бо спричинені їхніми думками
й ставленням. І, безперечно, поведінка цих людей є всього 
лиш результатом їхнього внутрішнього життя. Сатана до-
бре знає: знайди він, яким чином контролювати думки лю-
дини, і її вчинки також опиняться під його контролем.

Можливо, у вашому житті є певні твердині, які вкрай 
потрібно зруйнувати. Дозвольте мені підбадьорити вас: Бог 
на вашому боці! Ми беремо участь у війні, і ваш розум є по-
лем бою. Однак добра звістка полягає в тому, що Бог — ваш 
Союзник і тому б’ється на вашому боці.
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РОЗДІЛ 2

Життєва потреба 
Бо як у душі своїй він (чоловік) обраховує, такий і є.

Приповісті 23:7

Цей уривок зі Святого Письма відкриває нам усю важ-
ливість правильного мислення. Думкам притаманна сила, 
і згідно з твердженням автора книги Приповістей, вони та-
кож мають здатність творити. Якщо наші думки справля-
ють вплив на наші вчинки й характер, то без вагань маємо 
робити все від нас залежне, щоби мислити правильно. Хочу 
наголосити на тому, що конче потрібно привести наші дум-
ки у відповідність зі Словом Божим. Годі й мріяти про добре 
життя, маючи розум, сповнений негативних думок.

Плотський розум у порівнянні з духовним розумом

Бо той, хто ходить за тілом (і контролюється його 
неправедними пожаданнями, зосереджує свої думки 
й) думає про (те, як вдовольнити пожадання) тілесне, 
а хто за Духом (ходить і контролюється бажаннями 
Духа, зосереджує свої думки й думає) про духовне, 
(тобто про те, що догоджає Святому Духу).

До Римлян 8:5

Біблія вчить нас у восьмому розділі Послання до Рим-
лян, що «думай» ми про плотське, то й житимемо за плоттю, 
а «думай» про духовне, то й житимемо згідно з бажання-
ми Духа. Дозвольте мені пояснити це трохи інакше: якщо
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в нашій голові постійно рояться плотські, неправильні, не-
гативні думки, то годі й мріяти про життя відповідно до ба-
жань Святого Духа. Тому оновлене мислення, що співпадає 
з Божим, є конче потрібним і надзвичайно практичним для 
успішного християнського життя.

Часто ми, люди, через своє невігластво недбало стави-
мося до чогось, якщо не усвідомлюємо, наскільки важли-
во звертати на це увагу. Проте зрозумівши, що проблеми 
виникають саме через нашу недбалість, ми змінюємо своє 
ставлення й починаємо активно діяти. Уявімо, телефонним 
дзвінком банк повідомляє вас про недостачу у 850 доларів 
на вашому рахунку. Не вагаючись, ви негайно починаєте 
шукати причину цієї проблеми. Може, в результаті ви вия-
вите, що забули про черговий внесок на свій рахунок, хоча
й думали, що зробили його. Тож ви зараз же біжите до банку, 
намагаючись виправити положення, щоб уникнути ще біль-
шої кількості проблем.

Я воліла б, щоб до питання оновлення розуму ви ста-
вилися саме таким чином. Можливо, ваше життя потонуло 
в хаосі, бо довгі роки ваше мислення було неправильним. 
Коли це так, то усвідомте: ваше життя не зміниться, допоки 
не зміниться ваш розум. Ви маєте зрозуміти, що оновлення 
вашого розуму є життєво необхідним процесом. Поставте-
ся до руйнування твердинь, зведених дияволом у вашому 
розумі, зо всією серйозністю й відповідальністю. Не вагаю-
чись, використовуйте зброю Божого Слова, хвали й молитви. 

«Тільки Моїм Духом»

Не силою й не міццю, але тільки Моїм Духом, гово-
рить Господь Саваот.

Захарія 4:6
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Один із найкращих способів здобути свободу — це 
якомога частіше звертатися до Бога по допомогу. Адже 
молитва (звернення до Бога з проханням) є одним із ви-
дів вашої зброї. На жаль, вам не вистачить самої рішу-
чості, щоби розв’язати проблему. Звичайно, треба бути 
непохитним і зважливим, проте наша рішучість має спи-
ратися на силу Святого Духа, а не потуги власної плоті. 
Дух Святий — ваш Помічник, тому шукайте допомо-
ги в Нього. Покладайтеся на Нього — самотужки вам 
не вдасться впоратися з проблемами й труднощами.

Життєва потреба

Для віруючої людини правильне мислення є життєвою 
потребою, тобто чимось надзвичайно важливим, без чого 
немислимо жити — як серцебиття або кров’яний тиск. Без 
цих речей життя просто неможливе. Багато років тому 
Господь відкрив мені істину стосовно мого особистого спіл-
кування з Ним у молитві й перебування в Його Слові. Зму-
шуючи себе молитися й читати Святе Письмо, я докладала 
неймовірних зусиль, допоки не отримала від Бога одкровен-
ня про те, що це для мене є життєвою потребою. Так само, як 
на стан мого фізичного здоров’я визначають частота пульсу, 
артеріальний тиск, температура й інші показники, моє ду-
ховне здоров’я визначається частотою й регулярністю мого 
спілкування з Богом. Тільки-но я усвідомила, що моє спіл-
кування з Ним є життєво важливим і вкрай необхідним для 
мене, я відвела йому найперше місце у своєму житті. Те саме 
стосується й мислення: щойно усвідомивши важливість 
правильного мислення для переможного життя, я почала 
серйозніше ставитися до того, про що думаю і які думки до-
пускаю у свій розум. 
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Як ви мислите, такі ви і є

Або виростіть дерево добре, (здорове й кори-
сне,) то й плід його (буде) добрий, (здоровий і кори-
сний,) або виростіть дерево зле, (хворе й кволе,) то
й плід його (буде) злий, (хворий і кволий). Пізнається
(й оцінюється) бо дерево з плоду!

Матвій 12:33

За Біблією, дерево пізнається по його плодах. Цей
самий принцип можна застосувати й до нашого життя. Дум-
ки також приносять плоди. Думайте про щось хороше —
і у вашому житті будуть добрі плоди. Погані ж, або лихі, 
думки принесуть винятково погані плоди.

По суті, оцінивши ставлення людини, можна з легкістю 
визначити, які думки в її розумі переважають. У доброї, 
м’якої людини рідко бувають злі, підступні, лукаві думки. 
Те саме можна сказати й стосовно злої: її помисли не бува-
ють добрими, сповненими чуйності й любові. Тож завжди 
пам’ятаймо сказане в книзі Приповістей 23:7, і дозвольмо 
цьому уривку здійснити відповідний вплив на наше життя: 
бо які наші думки, такі й ми. Я часто кажу з цього приводу: 
«Людина йде туди, куди ведуть її думки».
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РОЗДІЛ 3

Не здавайтеся!  
А роблячи добре, (давайте не будемо) знуджу-

ватися, (втомлюватися й слабнути,) бо часу свого
(й у призначений термін) пожнемо, коли не ослабне-
мо, (не втратимо мужність і не стомимося).

До Галатів 6:9

Хоч би як важко вам було в житті, хоч би в якому по-
ганому стані перебував ваш розум, не здавайтеся! Відвойо-
вуйте в диявола вкрадену територію! За потреби очищайте 
її від ворога поступово, клаптик за клаптиком, постійно по-
кладаючись на Божу благодать, а не на свої сили, і тоді ви 
досягнете бажаного результату.

У Посланні до Галатів 6:9 апостол Павло закликає нас 
ніколи не втрачати надії, просто ніколи не здаватися! Не 
будьте людиною, що легко відступається! Не піддавайтеся 
духу розчарування й безвихідності. Бог шукає людей, які 
підуть із Ним до кінця.

 
Пройдіть через усе

Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, 
а через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь пе-
реходити, не попечешся, і не буде палити тебе його 
полум’я.

Ісая 43:2

Із чим би ви не стикалися зараз у житті, благаю — до-
стойно пройдіть свій шлях до кінця й не здавайтеся! У книзі 
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пророка Авакума 3:19 читаємо, що Господь зробить наші 
ноги «схожими на ноги лані» (що підіймається на вершини 
високих гір), а нас — здатними «піднятися на висоти (ду-
ховного прогресу)», якщо будемо складати надію на Господа 
й «рухатися вперед», замість завмерти на місці через страх.

Бог сприяє нам у досягненні духовного прогресу, бо 
завсіди перебуває поруч із нами, підкріплює й надихає до 
руху вперед навіть у важкі часи. Здатися легко, проте по-
трібна неабияка віра, щоби просуватися вперед! 

Вибір — за вами!

Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю, 
життя та смерть дав я перед вами, благословення та 
прокляття. І ти вибери життя, щоб жив ти та насіння 
твоє.

Второзаконня 30:19

Впродовж дня тисячі різних речей спадає мені на думку. 
Тож, поза всяким сумнівом, розум конче потрібно оновлю-
вати, щоб завжди ходити за Духом, а не за плоттю. У на-
шого тілесного (плотського, мирського) розуму було безліч 
можливостей робити все, що заманеться, — відтак, щоб нам 
набути неправильного способу мислення, не потрібні жод-
ні наші зусилля. Між іншим, мати правильні думки непро-
сто й вимагає певних зусиль. Щойно прийнявши рішення
мислити, як мислить Бог, нам потрібно буде навчитися оби-
рати правильні думки, причому обирати постійно. Відчу-
ваючи, що битва в нашому розумі дедалі стає жорстокішою, 
і все йде до нашої поразки, ми повинні відкинути будь-які 
негативні помисли й прийняти рішення думати винятково 
про перемогу! Без вагань постановімо не просто вирішува-
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ти про що думати — маємо прийняти рішення не здаватися. 
Навіть під атакою сумніву й страху доведеться бути стійки-
ми, щоб затвердити: «Я нізащо не здамся! Бог на моєму боці, 
Він любить мене і тому допоможе мені!»

Багато рішень нам доводиться приймати впродовж дня. 
У книзі Второзаконня 30:19 Господь запропонував Своєму 
народові життя й смерть, давши услід за цим пораду — об-
рати життя. Також у Приповістях 18:21 читаємо: «Смерть 
та життя у владі язика, хто ж кохає його, його плід поїдає».

Наші думки перетворюються на наші слова. Тому вкрай 
важливо обирати думки, що несуть у собі життя. Це, у свою 
чергу, призведе до того, що з наших вуст почнуть злітати 
правильні слова.

Не здавайтеся!

Коли здається, що битві немає кінця-краю, і перемогу 
ніколи не здобути, пам’ятайте, що вам доведеться перепро-
грамувати свій плотський, світський розум, аби навчитися 
мислити так, як це робить Бог.

Гадаєте, це неможливо? Ні!
Чи буде вам важко? Так!
Проте ваша влада подумати: Бог на вашому боці! Він, 

достеменно, є найкращим у світі «програмістом» — я вірю 
в це. (Ваш розум схожий на комп’ютер, у якому впродовж 
усього життя накопичується різне сміття.) Бог працює над 
вами; принаймні, Він робить це, віддай ви Йому контроль 
над своїми думками. Господь займається перепрограмуван-
ням вашого розуму. Просто не припиняйте співпрацювати 
з Ним — і не здавайтеся!

Звісно, для цього знадобиться певний час. Вам буде не-
легко, та обери ви Божий спосіб мислення — і гарантовано 
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напрямок вашого руху стає правильним. У будь-якому ви-
падку ви чимось займатиметеся, то чому б не розпочати рух 
до своєї перемоги й не розібратися раз і назавжди з безла-
дом у своєму житті?

 
Оберніться й заволодійте Обіцяним Краєм!

Господь, Бог наш, промовляв до нас на Хориві, гово-
рячи: Досить вам сидіти на цій горі! Оберніться й ру-
шайте, і йдіть на гору амореянина... Ось Я дав вам цей 
Край! Увійдіть, і заволодійте цим Краєм, що за нього 
Господь був присяг вашим батькам, Авраамові, Ісакові 
та Якову, що дасть його їм та їхньому насінню по них. 

Второзаконня 1:6–8

У книзі Второзаконня 1:2 Мойсей, звертаючись до Із-
раїльтян, указав на те, що шлях між кордонами Єгипту
й Ханаану (Обіцяного Краю) можна було подолати за оди-
надцять днів, замість, як відбулося в їхньому випадку, за 
сорок років. Потім, у шостому вірші, він мовив до народу: 
«Господь сказав нам: Досить вам сидіти на цій горі».

Можливо, вам також «досить сидіти» на одній і тій 
самій горі? Може, вам також знадобилося сорок років на 
подолання відстані, пройти яку можна було за одинадцять 
днів? Мені самій довелося врешті-решт прокинутися від 
сну й усвідомити, що у своєму житті я рухаюся в нікуди. 
Я була християнкою, що, замість перемоги, жила в поразці. 
Як і Мері з Джоном, я не вміла правильно мислити, і за ба-
гато років життя в моєму розумі було зведено безліч твер-
динь. Диявол старанно мені брехав, а я йому вірила, через 
що моє життя в омані тривало надто довго. Я надто затри-
малася на тій самій горі. Сорок років я згаяла, намагаючись 
подолати відстань, пройти яку можна було, витративши на-
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багато менше часу. А все через елементарне незнання прав-
ди Божого Слова. 

Господь показав мені, що Ізраїльтяни так довго залиша-
лися в пустелі через свій «пустельний менталітет» — тобто 
неправильне мислення, яке ще довго утримувало їх у полоні 
навіть після виходу з Єгипту. Трохи пізніше ми ще про це 
поговоримо, та зараз прийміть, будь ласка, від мене пораду: 
твердо вирішіть безупинно оновлювати свій розум і навчи-
тися правильно мислити. Будьте твердими й непохитними 
у своєму рішенні не здаватися й не відступатися, допоки 
не здобудете перемогу й не заволодієте своєю законною
спадщиною.
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РОЗДІЛ 4

Мало-помалу  
І викидатиме Господь, Бог твій, тих людей помалу 

з-перед тебе; не зможеш вигубити їх скоро, щоб не 
розмножилася над тобою польова звірина.

                                                                  Второзаконня 7:22

Оновлення вашого розуму відбувається поступово, 
мало-помалу, тому годі засмучуватися, коли здається, що 
цей процес протікає аж надто повільно. Готуючись увійти 
в Обіцяний Край, Ізраїльтяни почули від Господа, що Він 
мало-помалу викидатиме їхніх ворогів, щоб «не розмножи-
лася над ними польова звірина».

Як на мене, саме гордість — це та «польова звірина», що 
поглине нас, здобудь ми свободу надто швидко. Куди краще 
звільнитися спочатку в одній сфері, потім в іншій і так далі. 
Таким чином, ми, без сумніву, більше цінуватимемо свою 
свободу, адже тоді ми усвідомимо, що вона є насправді Бо-
жим даром, а не тим, чого ми досягли самотужки. 

Свободі передують страждання

А (після того, як ви трохи постраждаєте,) Бог уся-
кої благодаті, (Який дає вам усі благословення й ви-
ливає на вас Свою добрість, Який) покликав вас до 
вічної слави Своєї в Христі, нехай Сам удосконалить 
вас (і зробить такими, якими ви повинні бути), хай 
упевнить, зміцнить, уґрунтує (й підкріпить вас). 

1 Петра 5:10
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Чому ми повинні страждати, бодай навіть «трохи»? 
Я вірю, що з того моменту, як усвідомлюємо наявність пев-
ної проблеми у своєму житті, і до моменту звільнення, що 
приходить від Ісуса, нам доводиться зносити певні страж-
дання. Проте, здобуваючи довгоочікувану свободу, нашій 
радості немає меж. Намагаючись розв’язати свою пробле-
му самотужки, зазвичай ми зазнаємо невдачі. Та ж раптом 
усвідомлюємо, що повинні чекати на допомогу від Бога. Від-
так наші серця сповнюються хвали й вдячності Йому за те, 
що здійснює непосильне для нас. 

Жодного осуду

Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить 
у Христі Ісусі не за тілом, а за духом (відповідно до 
веління Святого Духа). 

До Римлян 8:1

Невдалий день чи якась поразка — зовсім не привід для 
того, щоб дати дозвіл відчуттю осуду непокоїти й мучити вас. 
Підведіться, відкиньте сумні думки й почніть усе спочатку. 
Навчаючись ходити, мала дитина не один раз упаде, перш 
ніж відчує радість від того, що спроможна впевнено кроку-
вати. Однак, з упевненістю можна сказати одне: попри те, 
що, падаючи, діти плачуть, вони завжди підводяться на ноги
й пробують знов ступати кроки.

Будь-що диявол намагатиметься зупинити ваш прогрес 
у сфері оновлення розуму. Він усвідомлює: тільки-но ви на-
вчитеся обирати правильні думки й відкидати неправиль-
ні, і маніпулювати вами йому стане не до снаги. Відтак він 
спробує зупинити вас за допомогою розчарування й почуття 
осуду. Ви ж, відчувши останні, негайно беріться до зброї — 
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«зброї Божого Слова». Цитуйте Послання до Римлян 8:1, тим 
самим нагадуючи як сатані, так і самим собі, що живете не за 
плоттю (тілом), а за духом. Коли ви «ходите за тілом», то по-
кладаєтеся на самих себе; коли ж «ходите за духом», то надію 
складаєте на Бога.

У часи труднощів і невдач (до речі, яких нізащо не уник-
нути), ви самі не стаєте невдахою. Просто відсутність успіху 
свідчить, що ви поки що недосконалі. Усі мають визнати, що, 
окрім сильних сторін, люди мають і певні хиби. Тому просто 
дозвольмо Христу виявити Свою силу в наших слабкостях; 
дозвольмо Йому бути нашою силою у часи невдач і поразок.

Отже, повторюю: не дозволяйте дияволові засуджувати 
вас. Ваша повна й цілковита перемога вже не за горами — її 
просто потрібно дочекатися, адже здобувається поступово, 
«мало-помалу».

Не сумуйте!

Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непо-
коїшся (і страждаєш)? Май надію на Бога (і покладай-
ся з радісним відчуттям очікування на Нього), бо я 
Йому буду ще дякувати за спасіння Його!

Псалом 41:6

Почуття невдоволення й зневіра позбавляють нас надії, 
тому, безумовно, намагатимуться нас розчарувати. А не ма-
ючи надії, ми відступаємося й здаємося, тоді як саме цього 
сатана й прагне. У Біблії неодноразово нам велено не турбу-
ватися й не сумувати. Бог знає, що зі смутком у серці ми не 
дійдемо до кінця й не здобудемо перемогу; тому Він завжди 
підбадьорює нас словами: «Не сумуйте!», — коли беремо-
ся за виконання нового завдання. Бог прагне бачити нас 
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сміливими й рішучими, замість розчарованими. Отже, 
сповнившись розчарування чи почуття осуду, почніть до-
сліджувати власні думки. Які думки кружляють у вашій го-
лові? Чи важкі думки обсіли вашу голову? Напевно, вони 
звучать на кшталт: «У мене нічого не вийде; це надто важко. 
Я постійно зазнаю поразки; так було завжди, і нічого не змі-
нюється на краще. Я впевнений, що іншим людям оновлен-
ня розуму дається набагато легше. Мабуть, мені просто вар-
то здатися. Я надто втомився від марних спроб. Я молюся, 
та складається враження, що Бог мене не чує. Він, імовірно, 
не прислухається до моїх молитов, бо незадоволений моєю 
поведінкою».

Якщо цей приклад хоча б наближено передає ваші дум-
ки, то анітрохи не дивно, що ви відчуваєте смуток і осуд. 
Не забувайте: ви стаєте такими, якими бачите себе у своїх 
думках. Сповнені розчарування думки викликають у вас 
знеохочення, дратівливість, що врешті доводять вас до 
розчарування. А раптом ваш розум обсіли думки, що за-
суджують, і відчуття осуду не дасть вам спокою. Тож без 
вагань, змініть свій спосіб мислення — і здобудете свободу! 
Замість думати негативно, почніть розмишляти: «Так, усе 
відбувається трохи повільно, та, слава Богу, в моєму житті 
помітний прогрес. Я дуже радий, що рухаюся в правильно-
му напрямку, який приведе мене до свободи. Учора в мене 
був важкий день. Увесь день я мислив негативно. Батьку, 
пробач мені, допоможи рухатися вперед і не здаватися. 
Я припустився помилки, проте не є її заручником, тож віль-
ний не повторювати її в майбутньому. Сьогодні — новий 
день. Ти любиш мене, Господи. Твоя милість оновлюється 
щодня. Я відмовляюся сумувати. Я відкидаю будь-який 
осуд. Батьку, за Біблією, Ти не засуджуєш мене. Ти послав 
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Ісуса померти за мене. Тож сьогоднішній день буде просто 
чудовим — у мене все буде гаразд. Допоможи мені сьогодні 
обирати правильні думки».

Я впевнена: з таким радісним і позитивним мислен-
ням, що співпадає з Божим, ви, безперечно, вже відчуваєте 
близьку перемогу.

Нам подобається, коли все відбувається миттєво. Про-
те всередині нас посаджене насіння терпіння, що є плодом 
Духа; і це насіння має принести в наше життя плід у вигляді 
терплячості як людської чесноти. Іноді Бог нікуди не ква-
питься й не дарує нам миттєвого звільнення. Він застосо-
вує складний і тривалий період очікування для зміцнення 
нашої віри, таким чином дозволяючи терпінню здійснити 
в нас свою досконалу роботу (Яків 1:4). У Божій роботі все 
відбувається вчасно. Господь ніколи не спізнюється. Є ще 
одна хороша думка, яку вам не завадило б прокручувати
в голові: «Я довіряю Богові. Я вірю, що Він діє в моєму жит-
ті, незалежно від того, як я почуваюся, або якою безнадій-
ною здається моя ситуація. Господь розпочав у мені Своє 
добре діло, а відтак виконає його, завершить, тобто доведе 
до кінця» (див. До Филип’ян 2:13; 1:6). Саме так ви можете 
ефективно використовувати свою зброю Божого Слова для 
зруйнування твердинь у власному розумі. Тому я раджу вам 
не тільки свідомо наповнювати свій розум правильними 
помислами, ідеями й судженнями, але й проходити другу 
милю, проголошуючи їх як сповідання своєї віри.

Пам’ятайте: Бог звільняє вас мало-помалу, тому не роз-
чаровуйтеся й не засуджуйте себе, якщо раптом припусти-
лися помилки. 

Будьте терплячі по відношенню до себе!
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РОЗДІЛ 5

Будьте позитивною людиною 
…Іди, і як повірив ти, нехай так тобі й станеться.
                                                                             Матвій 8:13 

Позитивне ставлення робить наше життя прекрасним, 
тоді як негативне — безрадісним і похмурим. Позитивні 
думки завжди сповнені віри й надії, на відміну від негатив-
них, що несуть із собою сумніви й страхи. Деякі люди бо-
яться сподіватися на краще, адже були сильно скривджені 
в житті чи пережили наругу. Вони так часто розчаровува-
лися, що вже не вірять, що їм стане сил, аби пережити ще 
одне розчарування. Тому вони відмовляються сподіватися 
на краще — тільки не розчаровуватися б. Цим, як здається, 
вони захищають себе від болю, адже розчарування ранить 
їх і спричиняє страждання! Тож за бажання уникнути болю, 
багато-хто перестає сподіватися на краще або вірити, що
в його житті може відбутися щось добре. Така поведінка 
стає основою для негативного ставлення. Відтак усе життя 
людина похмура, адже її розум сповнюють негативні думки. 
Пам’ятайте, про що сказано в книзі Приповістей 23:7: «Бо як 
у душі своїй він (чоловік) обраховує, такий він і є».

Багато років тому я також була вкрай негативною осо-
бою. Я часто повторюю: якщо тоді в моєму розумі з’явля-
лося дві позитивні думки підряд, послідовно, то мій мозок 
буквально зводило судомою. Уся моя життєва філософія 
полягала в наступному: «Якщо ви не розраховуєте на щось 
добре, то й не розчаруєтеся, не дочекавшись його». Я так ча-
сто розчаровувалася через безліч негод, які траплялися на 
моєму життєвому шляху, що стала боятися вірити в те, що
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в моєму житті може відбутися щось добре. У мене був украй 
негативний світогляд. Оскільки мої думки були такими не-
гативними, то відповідними, тобто такими ж негативними, 
були й мої слова. А це, безперечно, вкрай негативно впли-
вало на все моє життя. Та коли я почала серйозно вивчати 
Боже Слово й повірила в те, що Бог спроможний мене змі-
нити, я одразу усвідомила й прийняла: такому негативному 
світогляду не місце в моєму житті.

В Євангелії від Матвія 8:13 Ісус каже, що в нашому жит-
ті відбуватиметься саме те, у що віримо. У Біблії написано:
«...Як повірив, так нехай тобі і станеться» (KJV). Я вірила 
тільки в погане, тож як наслідок переживала самі лихі часи. 
Проте, розмірковуючи над цим, не слід вважати: варто нам 
про щось подумати — і тут же його отримаємо. Господь ро-
зробив досконалий план для кожного з нас, і нам не сила 
керувати Богом за допомогою своїх думок і слів. Але, без 
сумніву, маємо мислити й говорити у відповідності з Його 
волею і планом для нас.

Якщо ви не знаєте Божої волі для свого життя, принай-
мні почніть мислити на кшталт: «Ну, я не знаю, в чому по-
лягає Божий план, але впевнена, Господь мене любить. Усе, 
що Він робить, піде мені на користь, і я буду благословен-
ною людиною». Отже, змініть на позитивний свій погляд на 
життя. Переконайтеся, що ваше ставлення залишається по-
зитивним, хай якими є ваші обставини. Навіть коли з вами 
відбувається щось не надто приємне, очікуйте Божого пе-
ретворення всього цього на щось утішне й приємне, як Він
і обіцяв у Своєму Слові.

 
Усе допомагає на добро

Ми знаємо (це й упевнені в тому, що) тим, хто лю-
бить Бога, (хто дозволяє Йому брати участь у його 
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справах), хто покликаний Його постановою (згідно
з Його задумом і ціллю,) усе допомагає на добро, (іде-
ально вписуючись у Його план).

До Римлян 8:28

У цьому вірші не йдеться про те, що в житті віруючої 
людини все завжди буде добре. Проте в ньому зазначено: 
все, що з нею відбувається, допомагає на добро. Уявімо, ви 
зібралися поїхати до крамниці. Тож, не зволікаючи, ви сідає-
те в автівку, і вона… не заводиться. Подібна ситуація може 
викликати в різних людей різну реакцію. З одного боку про-
звучать слова: «Я так і знав! Так завжди трапляється. Щойно 
я беруся за якусь справу, одразу виникає безліч перешкод. 
Я відчував, що нічого путнього з цього походу по крамни-
цях не вийде; мої плани завжди йдуть шкереберть». Про-
те, імовірно й почути: «Ну, хотів з’їздити до крамниці, та, 
здається, сьогодні не мій день. Тож, нумо до роботи! Поїду, 
коли відремонтую авто. А до того віритиму, що ці зміни пі-
дуть мені на добро. Напевно, з якоїсь причини мені слід за-
лишитися вдома, тож я радітиму з цього».

У Посланні до Римлян 12:16 апостол Павло радить нам 
пристосовуватися до людей і миритися з обставинами. Суть 
його заклику полягає у тому, щоб нам стати людьми, які ре-
тельно планують своє життя, проте не впадають у відчай, 
раптом усі плани летять шкереберть. 

Нещодавно у мене з’явилася чудова можливість застосу-
вати цей життєвий принцип на практиці. Тоді ми з Дейвом
перебували в місті Лейк Уорт, що у Флориді, де впродовж 
трьох днів проводили служіння. По завершенні цього тер-
міну ми зібрали речі і вже були готові їхати в аеропорт, 
щоби летіти додому. Я планувала надягнути брюки, блузку 
й черевики на низьких підборах, щоб зручно почуватися 
під час польоту.Я почала вдягатися і раптом усвідомила, що 
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не можу знайти своїх брюк. Ми все передивилися, шука-
ли всюди і врешті знайшли їх на дні шафи. Вони «сповзли»
з вішалки, впали й сильно зім’ялися. Я спробувала відпрасу-
вати їх праскою, що мала при собі. Та, надягнувши їх, я по-
бачила, що вид у мене, скажімо, поганенький. Тож довелося 
вдягти сукню й черевики на високих підборах. Ця ситуація 
дуже мене засмутила. Бачте, щоразу, коли ми не отримуємо 
бажаного, наші почуття розбурхуються, і ми печалимося, 
жаліємо себе, що врешті виливається у негативне ставлення 
до всього. Я одразу усвідомила, що мені доведеться прийня-
ти рішення: дратуватися через те, що все пішло не на моє, 
або ж пристосуватися до обставин і, попри зіпсовані плани, 
насолоджуватися подорожжю додому.

Навіть у надзвичайно позитивної людини не завжди все 
виходить так, як їй хочеться. Проте вона як ніхто інший вміє 
радіти життю, незалежно від обставин. Негативна людина,
з іншого боку, ніколи не відчуває радості. З нею важко спіл-
куватися, і через неї над будь-якою справою ніби нависають 
чорні, лиховісні хмари. Навколо негативної людини відчу-
вається якась «важкість», бо вона постійно скаржиться, бур-
чить, нарікає і прискіпується за якісь дрібниці. Навіть коли 
все навколо чудово, вона завжди знаходить те, що потенцій-
но могло б викликати проблеми.

У часи, коли я була вкрай негативною людиною, варто 
мені було зайти в чийсь щойно відремонтований будинок,
і замість порадуватися всім помітним змінам, я поміча-
ла або погано приклеєний кут шпалер, або пляму на вікні.
Я така рада, що Ісус звільнив мене і дав спроможність насо-
лоджуватися всім хорошим, що відбувається в житті! Зараз
я вільна, адже впевнена, що будь-яку погану ситуацію можна 
перетворити на добру —тільки вірмо в Бога й покладаймося 
на Нього.
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Звикши бути негативною людиною, не варто себе за-
суджувати! Осуд —це найвищий прояв негативізму. Все це
я розповідаю вам лиш для того, щоб ви дослідили своє життя 
на наявність цієї проблеми. А виявивши її, почали сподіва-
тися на те, що Бог змінить вас, замість ще більше картати 
себе за власне негативне ставлення. Шлях до свободи почи-
нається з визнання наявності проблеми й припинення по-
шуку виправдання. Я впевнена, у вас є всі підстави для того, 
щоб бути негативними — ніхто й не сумнівається. Про-
те пам’ятайте: якщо ви християнин, то, за Біблією, віднині
є новим створінням.

Сьогодні новий день!

Тому то, коли хто (перебуває) в Христі, (Месії,) 
той є створіння (повністю) нове; стародавнє минуло,
(а з ним — і ваш колишній душевний і духовний стан, 
в якому ви перебували; і ось тепер) сталось нове!

2 до Коринтян 5:17

Якщо ви — «нове створіння», то не повинні дозволяти 
минулим подіям впливати на ваше нове життя в Христі. Ви 
є новим створінням, яке набуло нового життя в Ісусі Христі. 
Ви спроможні оновлювати свій розум за допомогою Божого 
Слова. Ось побачите, з вами обов’язково відбудеться щось 
хороше.

Радійте! Сьогодні новий день!

Робота Святого Духа

Та Я правду кажу вам (і нічого, окрім правди): Кра-
ще для вас, (корисніше, ліпше й вигідніше,) щоб пі-
шов Я, бо як Я не піду, Утішитель, (Радник, Помічник,
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Адвокат, Заступник, Підсилювач, Той, Хто готовий 
надати вам допомогу,) не прийде до вас (і не матиме 
з вами близьких стосунків). А коли Я піду, то пошлю 
вам Його, (щоб ви могли мати з Ним близькі стосун-
ки).А як прийде, Він світові виявить (і висловить 
докір і догану за) гріх, і правду, (тобто правильний 
стан серця й правильне положення перед Богом,) 
і про суд (сповістить).

                                                                                Іван 16:7–8

Найскладнішим у процесі нашого звільнення від нега-
тивізму є необхідність пізнати правду й погодитися: «Я — 
вкрай негативна людина, проте хочу змінитися. Сам я на це 
не спроможний, однак вірю, що Богові сила мене змінити, 
якщо покладатимуся на Нього. Я усвідомлюю, що це вимагає 
певного часу, тому не засмучуватимуся й не розчаровувати-
муся в собі. Бог почав у мені Своє добре діло, і Він здатний 
довести його до кінця» (див. До Филип’ян 1:6). Попрохай-
те Святого Духа докоряти вам щоразу, коли проявлятиме-
те негативне ставлення. Це є частиною Його божественної 
роботи. В Євангелії від Івана 16:7–8 можемо прочитати, що 
Святий Дух докорятиме нам за гріх і переконуватиме жити 
за праведністю. А відтак, відчувши докори з боку Святого 
Духа, прохайте Бога допомогти вам. Не плекайте надії на 
власні сили — змінитися самотужки не вдасться. Натомість 
покладайтеся на Бога.

Навіть бувши вкрай негативною людиною, я отримала 
від Бога розуміння: якщо покладатися на Нього, то Він до-
поможе змінитися. Мені було вкрай нелегко зосереджува-
тися на позитивних думках. Проте зараз я терпіти не можу 
негативного ставлення. Те саме відбувається з людиною, яка 
раніше палила. Щойно вона кидає цю згубну звичку, і сама 
стає нетерпимою до паління. Я пережила те саме. Покинув-
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ши палити після багатьох років тютюнової залежності, зараз 
я не переношу навіть запаху цигарок. Такий самий погляд
у мене сформувався й на негативне ставлення. Без перебіль-
шень я була вкрай негативною людиною. Проте зараз навіть 
не переношу присутності людей із негативним ставленням; 
воно мене просто ображає. Напевно, це тому, що, звіль-
нившись від негативізму, я помітила стільки чудових зміну 
своєму житті, що відразу стала нетерпимою до всього нега-
тивного.

Я звикла дивитися на життя реально — раджу вам ро-
бити те саме. Ваша влада, захворівши, не стверджувати:
«Я не хворий»,—навряд чи це буде правдою; натомість 
скажіть: «Я вірю, що Бог мене зцілює». Не промовляйте: «На-
певно, мені стане гірше, і я опинюся в лікарні». Замість цього 
проголосіть: «Зцілююча Божа сила діє в мені навіть зараз;
я вірю, що скоро одужаю». Немає жодного сенсу заперечу-
вати реальність ситуації; однак, навіть стикнувшись із украй 
негативно ситуацією, можна зберігати позитивне ставлен-
ня до неї. Завжди тримайте напоготові свій розум — так ви 
зможете зустріти будь-яку ситуацію з вірою в те, що Бог усе 
поверне вам на добро. 

Відкритий розум

Ці були шляхетніші за солунян, і (вони всі ці) слова 
прийняли з повним запалом (і з відкритим розумом), 
і Писання досліджували день-у-день, чи так воно є.

Діяння 17:11, KJV

Згідно з Біблією, маймо відкритий розум. Що означає 
«відкритий» — це такий, що здатний і готовий приймати 
Божу волю для нашого життя, хоч би якою вона була. При-
кладом, одна моя знайома нещодавно пережила великий 
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смуток, коли її заручини було скасовано. Вони з хлопцем як 
пара молилися й питали в Бога, чи варто їм і далі зустрічати-
ся з огляду на прийняте рішення поки що взагалі не одружу-
ватися. Проте дівчині так не хотілося розривати стосунки, 
тож вона вірила, молилася й сподівалася, що її хлопець ось-
ось зателефонує, висловивши свої почуття й виявивши, що 
їхні симпатії — обопільні.

Я порадила їй зберігати «відкритий розум» на той випа-
док, якщо все складатиметься не так, як планувалося. Вона 
спитала: «Але хіба це не є проявом негативного ставлення?»

Ні, в жодному разі!
У цьому випадку проявом негативного ставлення були

б такі думки: «Моє життя скінчилося; мене ніхто ніколи 
більше не покохає. Я зазнала поразки, а тому буду нещасною 
до кінця свого життя!». З іншого ж боку, позитивно на-
лаштована людина сказала б наступне: «Мені дуже шкода, 
що так сталося, але я довірятиму Богові. Сподіваюся, ми з 
моїм хлопцем ще будемо зустрічатися. Я благатиму Бога від-
новити наші стосунки та віритиму, що Він саме це й зробить; 
проте понад усе інше я прагну здійснити Божу волю для сво-
го життя. Якщо справи підуть не на моє, то я зможу це пере-
жити, адже всередині мене живе Ісус. Напевно, деякий час 
мені буде важко, проте я покладаю надію на Господа. Я вірю, 
що врешті-решт усе складеться найкращим чином». Така 
людина має відкритий розум і водночас зберігає позитивне 
ставлення, замість ховатися від реальності.

Ось що я вважаю здоровим, урівноваженим і витрима-
ним ставленням до життя.

Сила надії

(Але Авраам, хоча з людської точки зору й не мав 
для цього підстав,) проти надії увірував у надії, що 
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стане батьком багатьох народів, за сказаним: Таке 
численне буде насіння твоє! І не знеміг він у вірі, і не 
вважав свого тіла за вже (повністю) омертвіле, (хоча 
й був не кращим за мерця,) майже сторічним, ні утро-
би Сариної (не вважав) за змертвілу;він не мав сум-
ніву (й тому не похитнувся у своїй вірі) в обітницю 
Божу через недовірство, але зміцнився в вірі, і віддав 
славу (й хвалу) Богові.

                                                                 До Римлян 4:18–20

Ми з Дейвом віримо в те, що наше служіння в Тілі Хри-
ста з кожним роком лише зростатиме. Наша спільна мрія — 
допомогти якомога більшій кількості людей. Проте ми чітко 
усвідомлюємо, що в Бога можуть бути інші плани. Відтак 
раптом нам не вдасться побачити зростання (ріст і розвиток 
служіння) в наступному році (тобто наше служіння зали-
шиться таким, яким і було раніше), ми не дозволимо цьому 
факту вкрасти нашу радість.

Я і Дейв твердо віримо в те, що в нашому житті відбу-
деться щось хороше, проте понад усе інше, віримо в Ісуса. По-
деколи ми не знаємо, що на нас чекає попереду, однак упев-
нені в тому, що все перетворюватиметься й обертатиметься 
нам на добро! Що більш позитивними людьми ми будемо, то 
легшим і продуктивнішим буде наше партнерство з Богом. 
Він до всього ставиться позитивно, тому й наша співпраця 
з Ним вимагає нашого позитивного ставлення відповідно.

Можливо, ваші життєві обставини складаються не най-
кращим чином. Може, ви навіть міркуєте: «Джойс, якби Ви 
знали, в якій ситуації я опинився, то навіть не очікували
б від мене позитивного ставлення!» Знаєте, за сприятливих 
обставин, у позитивній ситуації легко бути людиною, вчин-
ки й ставлення якої викликають схвалення. Будь-хто це зду-
жає. Проте зберегти позитивне ставлення, попри негативну

48



РОЗУМ ― ПОЛЕ БИТВИ54

ситуацію, — ось що свідчить про нашу здатність щиро
довіряти Богові й духовну зрілість, яка приносить Йому 
радість і прославляє Його.

Раджу вам іще раз перечитати Послання до Римлян 4:18–
20, в якому йдеться про Аврамове поводження. Він усвідомив 
усю складність свого стану (він не ігнорував фактів): зважив, 
тобто швидко оцінив, свою абсолютну немічність і безплід-
дя змертвілої Сариної утроби. Якщо з людської точки зору
в нього взагалі не було надії, то він знайшов її у вірі.

Аврам дуже позитивно поставився до своєї вкрай нега-
тивної ситуації!

У Посланні до Євреїв 6:19читаємо, що надія є якорем 
для душі. Вона є рушійною силою, що підтримує нас у часи 
випробувань. Ніколи не залишайте надії, інакше станете 
нещасною людиною. Проте, коли ви вже нещасні через без-
надію, почніть знову сподіватися на краще. Не бійтеся. Aж 
ніяк я не можу обіцяти, що все завжди відбуватиметься, як 
вами планувалося. І звісно, вам не уникнути розчарувань. 
Та навіть переживаючи період зневіри й невпевненості, ви 
будете здатні надіятися й зберігати позитивне ставлення. 
Оберіть для себе становище, в якому Бог зможе діяти й чу-
десним чином явити Свою силу.

Чекайте на диво у своєму житті!
Очікуйте чогось доброго!

Сподівайтеся, що отримаєте!
Щоб отримати — чекайте!

І проте Господь буде (старанно) чекати, (розра-
ховувати, очікувати й сподіватися) помилувати вас, 
і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над 
вами (й виявити по відношенню до вас Свою любов 
і добрість). Бо Господь то Бог правосуддя: блаженні 
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(щасливі, мають добру вдачу, достойні заздрості) всі 
ті, хто (щиро) надію на Нього кладе, (хто чекає на 
Нього, сподівається на Нього й прагне отримати від 
Нього як подарунок перемогу, добрість, любов, мир, 
радість і Його незрівняну, вічну дружбу)!

                                                                                   Ісая 30:18

Цей уривок зі Святого Письма став одним із моїх улю-
блених. Почни ви над ним розмірковувати, і невичерпне 
джерело безмежної надії відкриється перед вами. Адже згід-
но з цим уривком, Бог шукає того, кому Він міг би показати 
Свою милість і добрість. Проте Він ніколи не зможе цього 
зробити для людини з негативним мисленням і ставленням 
до життя. Тільки той, хто чекає від Бога, вірить і сподіваєть-
ся отримати Його прихильність, насправді, гідний Божої 
милості й добрості. 

Погане передчуття

Що таке «погане передчуття»?
Незабаром після того, як я почала серйозно, ретельно 

вивчати Боже Слово, якось одного ранку я причісувалася
у ванній кімнаті, коли раптом мене сповнило смутне, загроз-
ливе передчуття чогось поганого, що має зі мною статися. 
Пізніше я усвідомила, що це відчуття супроводжує мене все 
моє життя, скільки себе пам’ятаю.

 Я звернулася до Господа: «Що це за відчуття, що ніко-
ли не полишає мене?»

«Це — погане передчуття», —почула я в серці.
Я не знала, що то означає, бо ніколи раніше не чула цьо-

го виразу. Невдовзі я знайшла в книзі Приповістей 15:15 
таку фразу: «Нужденному всі дні (здаються лихими через 
боязкість і погане передчуття), кому ж добре на серці, у того 
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гостина постійно (незалежно від обставин)». І тоді я усві-
домила, що мої колишні дні робилися сумним через погані 
думки й передчуття. Так, мої життєві обставини не завжди 
складалися якнайкраще, та навіть коли мені добре велося,
я все одно була нещасною — мої думки отруювали моє життя 
й позбавляли мене здатності ним насолоджуватися. Навіть 
не маючи жодних проблем, я постійно підсвідомо відчувала 
наближення чогось поганого. Через це я не могла по-справж-
ньому насолоджуватися життям.

Бережіть свого язика від лихослів’я!

Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, (не-
залежно від того, здаються вони йому добрими чи ні,) 
нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від 
говоріння підступу, (омани, брехні). 

1 Петра 3:10

Цей вірш чітко стверджує, що існує зв’язок між здатні-
стю насолоджуватися життям і бачити добрі дні та наявні-
стю у нас позитивного мислення, яке виливається у добрі
й позитивні слова. Хай яким негативним було ваше став-
лення, і хоч би як довго ви його плекали, я впевнена, ви 
спроможні вчинити за Словом, оскільки мені це вдалося. 
Звісно, знадобилося немало часу й допомоги Святого Духа, 
проте це було того варте.

На вас також чекають переміни, про які ви не пошко-
дуєте. Хоч би що відбувалося з вами, надійтеся на Господа —
і майте позитивне ставлення! Не дозволяйте поганому
передчуттю затьмарювати ваше життя; агресивно й цілеспря-
мовано протистійте йому в ім’я Ісуса Христа.
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РОЗДІЛ 6

Духи, що поневолюють розум   
Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявля-

ються Богові ваші бажання молитвою й проханням
з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розу-
му, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.

                                                             До Филип’ян 4:6–7, KJV 

Одного дня в моєму житті з Богом настала мить, коли
я відчула, що мені важко вірити в те, у що раніше вірила без 
жодних проблем. Я не розуміла, що зі мною відбувається,
і в результаті сильно заплуталася. Що довше це тривало, то 
сильніше я занурювалася в цей незрозумілий стан. Моя не-
віра нестримно зростала. Я почала сумніватися у своєму по-
кликанні; мені здавалося, що втрачаю бачення, дане Богом 
стосовно мого служіння. Я була нещасною (адже зневіра 
завжди позбавляє нас щастя). Мій розум працював дуже 
мляво, спокволу, і я відчувала, що не спроможна повністю 
довіритися Богові, хай як сильно намагалася це зробити.

Два дні поспіль я чула у своєму дусі фразу «духи, що 
поневолюють розум». У перший день я на неї не зважала. 
Проте другого дня, щойно почавши проговорювати молит-
ву заступництва щодо себе, я вчетверте чи навіть у п’яте 
почула ці слова «духи, що поневолюють розум». Хоча мені 
була незнайома ця фраза, однак вона здавалася зрозумілою 
з огляду на моє самопочуття, зокрема в душевному плані. 
Від багатьох людей, яким мені доводилося служити, я знала, 
що безліч віруючих людей стикається з проблемами у роз-
умовій сфері. Я чомусь подумала, що таким чином Святий 
Дух спонукає мене молитися за Тіло Христа, протистоячи 
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духові «поневолення розуму». Отже, в молитві я почала по-
вставати проти цього духа в ім’я Ісуса. І лише через кілька 
хвилин я відчула неймовірну свободу, що наповнила мій ро-
зум. Це стало незабутнім переживанням. Думка про те, що 
злі духи чатують на нас повсюди, може нас налякати, проте 
вони все ж існують. Ісус поіменно звертався до демонів і не-
одноразово виганяв їх із людей. 

 
Свобода від духів, що поневолюють розум

Чи не кожне звільнення, дароване мені Богом, я отри-
мувала поступово, крок за кроком завдяки вірі в Боже Сло-
во й сповіданню його. Євангеліє від Івана 8:31–32 і Псалом 
106:20 — ці два уривки можна покласти в основу мого осо-
бистого свідоцтва. В Євангелії від Івана 8:31–32 Ісус обіцяє: 
«Якщо позостанетесь в Моєму Слові, тоді справді Моїми 
учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними 
зробить!» . У Псалмі 106:20 автор так говорить про Господа: 
«Він послав Своє слово та їх уздоровив, і урятував їх від їх-
ньої хвороби (й вірної могили)».

Отже, тієї миті я чітко відчула й повністю усвідоми-
ла: з моїм розумом щось сталося. У лічені хвилини я знову 
повірили й набула впевненості в тому, у чому до цієї миті 
майже вже не йняла віри. Для кращого розуміння дозвольте 
навести вам приклад. До того, як пережити демонічні атаки, 
які поневолюють розум, я вірила: згідно з Божим Словом, ні 
на мене, ні на моє життя й служіння ніяк не вплине той факт, 
що я — нікому не відома жінка з міста Фентон, штат Міссурі 
(До Галатів 3:28). Коли Бог буде готовий, то відкриє переді 
мною двері, які ніхто не зможе закрити (див. Одкровення 
3:8), і я даруватиму людям по всьому світу практичні про-
повіді, що нестимуть їм свободу. Я вірила в можливість ді-
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литися Євангелієм по всій країні на радіо і згодом на телеба-
ченні (але це не має бути моя заслуга). Я твердо знала: згідно 
зі Святим Письмом, Бог обирає «немічне й нерозумне світу, 
щоб посоромити мудре» (див. 1 до Коринтян 1:27). Я вірила, 
що Господь використовуватиме мене для того, щоби зцілю-
вати хворих. Я була впевнена, що наші діти служитимуть 
Господові. Я вірила у все те дивовижне, що Господь поклав 
мені на серце. Деякі з цих мрій, з точки зору звичайної лю-
дини, здавалися навіть мені нездійсненними. Проте Бог не 
тільки помістив їх у моє серце, а на додачу ще й наділив над-
природною здатністю вірити в те, у що важко було повірити.

Однак, у часи духовних атак і поневолення розуму я вже 
нічому не йняла віри. Відтак я почала мислити: «Напевно,
я все це просто вигадала. Я вірила в це, бо так хотіла, проте 
все це, мабуть, ніколи не здійсниться». Проте здатність віри-
ти вмить повернулася до мене, коли духи покинули мене. Цей 
випадок допоміг мені чітко зрозуміти, як агресивно диявол 
атакує наш розум. Він знає, що тільки-но йому вдасться по-
лонити наші думки, і він візьме під контроль усе наше життя.

Тож пильнуйте за станом свого розуму, не дозволяйте 
нікому його поневолити, зберігайте мир і будьте сповнені віри.

Прийміть рішення вірити

Так само ж і Дух (Святий) допомагає нам (і підтри-
мує нас) у наших немочах; бо ми не знаємо, про що 
маємо молитись, чи як належить (молитись), але Сам 
Дух заступається за нас (і молить за нас Бога) неви-
мовними зідханнями (і з таким запалом, що його не 
збагнути жодній людині).                                                                         

До Римлян 8:26
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Ми, християни, повинні прийняти рішення завжди 
вірити. Бог часто дає нам віру (як плід Духа), коли наш ро-
зум не здатний чогось збагнути. Розум завжди хоче бути 
здатним правильно все оцінювати — чому, коли і як щось 
відбувається. Коли ж Бог не відкриває нам чогось, розум 
відмовляється повірити в те, що сам не здатний осягнути. 
Часто відбувається, що віруюча людина знає щось у своєму 
серці (своєму внутрішньому чоловікові), та в розумі точить-
ся проти цього війна.

Я дуже давно прийняла рішення довіряти написаному
в Божому Слові й вірити в слово «рема» (одкровення з Божо-
го Слова), що його дає Бог (в те, що Бог сказав чи пообіцяв 
мені особисто), навіть тоді, коли не розумію, чому, коли і як 
це може відбутися в моєму житті. Ми, Божі діти, маємо ба-
гато привілеїв, один із яких — здатність вірити у неможли-
ве. Але те, що відбувалося зі мною цього разу, не було схоже 
на щось звичне; насправді я не могла цьому якось зарадити.
Я опинилася в полоні духів, що поневолюють розум, а зму-
сити себе, просто знесилену, у щось повірити, було мені не 
до снаги. Слава Богу, що через Свого Святого Духа Він по-
казав мені, про що конче потрібно молитися, і Його сила по-
долала зло.

Я твердо впевнена, що саме через спонукання Свято-
го Духа зараз ви гортаєте сторінки цієї книжки. Можливо,
і ви маєте проблеми у цій сфері. Коли так, то настійно рад-
жу молитися в ім’я Ісуса. Озбройтеся силою Його крові
й виступіть проти всіх духів, що заважають приймати пра-
ведні думки від Бога. Коли ви й досі відчуваєте, що ваш роз-
ум лишається млявим, ледачим і нездатним повірити в Божу 
правду, почніть зв’язувати «духів, що поневолюють розум». 
Повторюйте таку молитву не один раз. Нехай вона звучить 
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із ваших вуст щоразу, коли відчуваєте якусь непевну, темну 
важкість у своєму розумі. У диявола ніколи не закінчуються 
вогненні стріли, за допомогою яких він намагається спини-
ти нас, коли сміливо прямуємо вперед, до перемоги. Тож під-
німіть свій щит віри й згадайте, про що йдеться в Посланні 
Якова 1:2–8: у часи випробувань ми можемо прохати в Бога 
мудрості, і Він не тільки радо її дасть, а на додачу ще й по-
каже, як діяти. У мене виникла проблема — я стала мішен-
ню для вогненної стріли, з якою ніколи раніше не стикалася. 
Але Бог показав мені, як слід молитися, і я здобула свободу.

Ви теж зможете стати вільними — навіть не сумнівайте-
ся в цьому!
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РОЗДІЛ 7

Обмірковуйте те, про що думаєте   
Я буду (розмірковувати над Твоїм законом і з по-

вагою) держатись Твоїх постанов, (тобто дороги до 
життя, окресленої у Твоєму законі).                                                                           

                                                                        Псалом 118:15 

Слово Боже вчить нас, яким думкам і помислам маємо 
приділяти свій час. Автор Псалмів запевняє, що постій-
но думатиме про Божі постанови й розмірковуватиме над 
ними. Це означає, що він проводить багато часу в роздумах 
про Господні шляхи, Його інструкції щодо життя і Його 
вчення. У Псалмі 1:3 сказано, що така людина буде схожа 
на «дерево, над водним потоком посаджене (й зрощене), 
що родить свій плід своєчасно, і що листя не в’яне його,
і у всьому, що чинить, вона (успішна й досягає зрілості)».

Розмірковувати над Божим Словом дуже корисно. Що 
більше часу людина проводить, розмишляючи над Святим 
Письмом, то більшу вигоду для себе пожне від його вивчення.

Пильнуйте, про що думаєте!

Уважайте, що чуєте: Якою мірою (уваги й вивчен-
ня ви) будете міряти (правду, що ви її чуєте), такою 
(мірою чесноти й пізнання) відміряють вам — (і на-
віть більше буде дано тим, хто чує правду).                                                                        

                                                                                 Марко 4:24
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Неймовірний уривок зі Святого Письма! У ньому йдеть-
ся про наступне: що більше ми будемо розмірковувати над 
прочитаним і почутим Словом, то більше в нас буде сили
й здатності його виконувати — і то більше знань, саме тих, 
отриманих через одкровення, ми здобудемо. По суті, у ньо-
му Бог обіцяє благословити нас мірою Своєї мудрості, пря-
мо пропорційною мірі уваги, що приділятимемо вивченню 
Божого Слова. Отже, в цьому вірші прихована реальна Божа 
обіцянка: що більше часу й зусиль ми присвячуємо Божому 
Слову, то більше здобуваємо знань і чеснот.

У грецькому словнику Біблійних термінів читаємо, що 
в деяких варіантах Біблії грецьке слово dunamis — «сила» 
перекладається як «чеснота».1 В іншому словнику Біблій-
них термінів його переклад звучить як «здатність».2 Біль-
шість людей не поглиблюються у вивчення Божого Слова, 
а потім дивуються відсутності сили, а відтак — і перемог 
у своєму християнському житті. Насправді ж вони не до-
кладають достатньо зусиль до особистого регулярного вив-
чення Божого Слова. Такі християни відвідують служіння, 
щоб послухати, як хтось інший проповідує Слово. Мабуть, 
вони слухають проповіді на компакт-дисках і час від часу 
читають Біблію, однак при цьому не роблять вивчення Бо-
жого Слова надважливою частиною свого життя, а тому не 
проводять час, розмірковуючи над ним.

Плоть за природою своєю ледача, і багатьом людям хо-
четься отримати щось безкоштовно (не прикладаючи жод-
них зусиль); проте це міф, і так не буває. Отже, дозвольте 
повторити: людина отримає зі Слова рівно стільки, скільки 
вкладе в його вивчення.
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Розмірковуйте над Словом

Блаженний (щасливий, має добру вдачу, достой-
ний заздрості) муж, що за радою несправедливих не 
ходить (і не живе в ній, не прислухається до її порад 
і не пристосовується до її планів і цілей), і не стоїть 
(покірно й пасивно) на дорозі грішних, і не сидить, 
(щоб відпочити й розслабитись,) на сидінні злоріків 
(і глузливих), та в Законі Господнім його насолода
(й пристрасть), і про Закон Його, (Його постано-
ви, інструкції і вчення) вдень та вночі він роздумує,
(і про них лише розмірковує і їх вивчає)!

                                                                                Псалом 1:1-2

У словнику Вебстера наводиться два варіанти значення 
слова «розмірковувати». Перший варіант — «роздумувати, 
обдумувати» і другий, дещо відмінний, — «планувати, за-
мишляти, поглиблено вивчати».3 У словнику Біблійних тер-
мінів згадується, що слово «розмірковувати» означає «мати 
інтерес до чогось, приділяти увагу, вдаватися у щось, прояв-
ляючи старанність»; найпоширенішим серед усіх вважаєть-
ся значення «тренуватися у чомусь», а також «осмислювати», 
«уявляти» і «продумувати заздалегідь».4

У книзі Приповістей 4:20 міститься заклик: «Мій сину, 
прислухуйся до моїх слів, до речей моїх вухо своє нахили!» 
Зв’язавши цей вірш із наведеними вище визначеннями слова 
«розмірковувати», ми виявимо, що приділяти увагу Божому 
Слову можна, розмірковуючи над ним, проявляючи старан-
ність, поглиблено вивчаючи й повторюючи його, тренуючись 
у ньому або вдаючись до його суті. Інакше кажучи, за бажан-
ня виконувати те, про що йдеться в Божому Слові, ми, поза 
всяким сумнівом, повинні приділяти час роздумам над ним.
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Пам’ятаєте добре старе прислів’я: «Повторення — осно-
ва навчання»? Неможливо стати експертом, не докладаючи 
зусиль до вивчення якогось предмету, чи не стараючись ово-
лодіти якимсь мистецтвом. То ж чому тоді здається, що наше 
християнське життя має бути винятком із цього правила?

Роздуми приносять успіх

Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, 
але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб до-
держувати і чинити все, що написано в ній, бо тоді зро-
биш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі.                                                                        

                                                                                Ісус Навин 1:8

Мріючи про успіх і процвітання у всіх своїх справах, ми 
повинні, як навчає Біблія, розмишляти, розмірковувати над 
Божим Словом вдень і вночі. Скільки часу ви приділяєте 
роздумам над Святим Письмом? Якщо у вас виникли про-
блеми в якійсь сфері життя, то, вочевидь, чесна й відверта 
відповідь на це питання може розкрити, що їх зумовило.

Переважну більшість свого життя я не замислювалася 
над тим, про що думаю — я просто приймала будь-яку дум-
ку, що приходила в голову. Тоді в мене ще не було одкровен-
ня щодо здатності сатани оперувати думками, направляючи 
їх у мій розум. Здебільшого в моїй голові була брехня сатани 
або відверті нісенітниці — тобто щось таке, на що не варто 
було гаяти свій час. Диявол керував моїм життям, бо три-
мав мої думки під контролем. 

Обмірковуйте те, про що ви думаєте!

Між якими й усі ми проживали (й існували) колись, 
(захлинаючись) у пожадливостях нашого тіла, (тоб-
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то вчинках, до яких нас підштовхувала наша грішна, 
тілесна природа, бо) чинили волю тіла й думок.                                                                        

                                                                                До Ефесян 2:3

Апостол Павло попереджує нас про те, що наша плоть 
щосили старатиметься нас контролювати. Ми ж, у свою 
чергу, не повинні підкорятися волі нашої плоті й думкам 
нашого тілесного розуму.

Хоч я й була християнкою, та раніше мені дуже рідко 
вдавалося уникати різного роду неприємностей, оскільки 
тоді я ще не вміла керувати власними думками. Неваж-
ливі думки постійно обсідали мою голову, тому мій розум 
завжди був зайнятий. Однак, це не приносило жодних по-
зитивних результатів. 

Я мусила змінити своє мислення!
Коли Господь почав мені показувати, що розум є полем 

битви, я отримала від Нього одну надзвичайно важливу 
настанову, яка буквально привела мене до переломної миті
в житті. Бог проговорив: «Обмірковуй те, про що думаєш!» 
Я застосувала це до свого життя й незабаром визначила, що 
завдає мені стільки клопоту.

У моєму розумі діявся суцільний безлад! 
Я думала зовсім не про те, про що слід було думати. 

Упродовж багатьох років я ходила в церкву, проте ніко-
ли по-справжньому не замислювалася над усім почутим.
Те, про що говорили з кафедри, влітало мені в одне вухо,
а в інше — вилітало. Я щодня приділяла час читанню різних 
віршів із Біблії, проте ніколи на ділі не розмірковувала над 
прочитаним. Відтак я не приділяла належної уваги Слову 
Божому. Не роздумуючи над прочитаним і не досліджуючи 
місця Писання, я не отримувала ні сили, ні знань.  
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Розмірковуйте над Божими ділами

Розмишляли ми, Боже, про милість Твою (й щиру 
любов) серед храму Твого.                                                                       

                                                                                Псалом 47:10

Цар Давид, автор багатьох Псалмів, часто згадує про те, 
чому настільки важливо розмірковувати над дивовижними 
Господніми ділами — тобто Його могутніми вчинками. Він 
каже, що роздумує про ім’я Господа, про Божу милість, Його 
любов і таке інше. Страждаючи від глибокої депресії й ціл-
ковитого відчаю, Давид написав Псалом 142:4–5: «Омліває 
(й слабшає) мій дух у мені, (адже його охопив жах;) кам’яніє 
в нутрі моїм серце моє... Я згадую дні стародавні, над усі-
ма Твоїми вчинками роздумую, говорю про діла Твоїх рук».

Із цього уривку ми бачимо, що Давид, незважаючи на-
віть на свої депресію, відчай і смуток, відмовляється розду-
мувати про проблему. Натомість він активно їй протистоїть 
і приймає рішення згадувати старі, добрі часи — роздуму-
вати над Божими ділами, над справами Його рук. Інакше 
кажучи, Давид розмірковував про щось хороше, і це допом-
огло йому позбутися страждань.

Ніколи не забувайте: ваш розум грає важливу роль
у здобутті перемоги.

Мені достеменно відомо, що саме сила Святого Духа, 
яка діє через Боже Слово, приносить перемогу в наше жит-
тя. Проте здебільшого все залежить від нашої здатності
й готовності привести своє мислення у відповідність із Бо-
жим мисленням і Божим Словом. Проте обираючи інший 
шлях і приймаючи всі думки, що приходять у нашу голову, 
нам годі й мріяти про перемогу.
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Перемініться відновою вашого розуму

І не пристосовуйтесь до віку цього (світу, що живе, 
керуючись поверхневими, нічого не значущими зви-
чаями), але перемініться (і трансформуйтеся повною) 
відновою вашого розуму (й виробіть у себе нові іде-
али й ставлення), щоб (особисто) пізнати вам, що то 
є воля Божа, добро, приємність та досконалість, (що 
співпадає з Його добрим, приємним і досконалим 
планом для вас).                                                                    

                                                                                До Римлян 12:2

Цікаво, що в цьому уривку апостол Павло стверджує: 
побачити й пережити здійснення Божої доброї і досконалої 
волі в нашому житті нам удасться, якщо найперше й найго-
ловніше — відновимо свій розум. Але відновимо для чого — 
щоб мислити так, як мислить Бог. Відтак завдяки цьому но-
вому мисленню ми перетворимося на людей, якими бачить 
нас Господь. Подібним перетворенням ми повинні завдячу-
вати Ісусові, який зробив його можливим через Свою смерть 
на хресті й воскресіння. Відтепер воно може стати реальні-
стю в нашому житті завдяки цьому процесу відновлення на-
шого розуму.

Дозвольте мені дещо пояснити, щоб не ввести вас в ома-
ну: правильне мислення ніяк не пов’язано з нашим спасін-
ням. Останнє спирається винятково на кров Ісуса, Його 
смерть на хресті й воскресіння. Багато людей потрапить на 
небеса завдяки щирому прийняттю Ісуса як свого Спасителя 
й Господа. Однак багато-хто з них так ніколи й не побачить 
перемоги у своєму житті, так ніколи й не зможе здійснити 
чудового Божого плану для свого життя, адже їхнє мислення 
не відновилося відповідно до Божого Слова.
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Впродовж багатьох років я була однією з таких людей: на-
роджена згори людина, що планувала потрапити на небеса. 
Я відвідувала церкву й слідувала релігійним традиціям, але 
насправді не мала переможного життя. А все тому, що не 
брала до уваги й не думала не про те, про що варто було 
думати. 

Думайте про це

Наостанку, браття, що тільки правдиве, (що тіль-
ки варте пошани,) що тільки чесне (й достовірне), що 
тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що 
тільки (добре, достойне й) гідне хвали, коли яка чес-
нота (й досконалість), коли яка похвала, думайте про 
це, (зважуйте в серці й думках, і зосередьте на цьому 
всі свої роздуми)!                                                                        

                                                                             До Филип’ян 4:8

У Біблії досить чітко й детально описано, про що саме 
нам слід постійно думати. Я впевнена, що, розглянувши 
всі попередні уривки Святого Письма, ви вже, вочевидь, 
збагнули, що потрібно думати тільки про хороше — те, що 
підбадьорює й надихає, замість пригноблювати.

Наші думки безпосередньо впливають на наше ставлен-
ня до життя й наш настрій. Коли Господь і наказує нам щось 
робити, то все це для нашого ж добра. Він точно знає, що 
може зробити нас щасливими, а що — навпаки, нещасними. 
Наповни людина свій розум поганими думками — і вона вже 
нещасна. На власному досвіді мені вдалося переконатися
в правильності наступного ствердження: коли людина не-
щасна, вона й інших робить нещасними. Вам конче потріб-
но регулярно аналізувати свої думки, даючи самому собі 
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відповідь на питання: «Про що я думав останнім часом?» Не 
шкодуйте свого часу й власних зусиль на перегляд і оцінку 
своїх думок.

Контролювати власні думки — вкрай важливо, оскіль-
ки зазвичай сатана обманює людей, змушуючи їх вважати 
справжнім джерелом їхніх проблем і негод що завгодно, про-
те аж ніяк не їхній внутрішній стан. Він відчайдушно нама-
гається переконати людей у тому, що причиною їхніх нещасть 
є навколишні обставини (тобто ситуації, що склалися), тоді як 
насправді причину слід шукати в них самих (у їхніх думках).

Роки я щиро вірила в те, що причиною мого неща-
стя є інші люди і їхні вчинки. Я помилково звинувачува-
ла у своїх стражданнях чоловіка й дітей. Мені здавалося, 
що поводься вони інакше, що приділяй вони мені більше 
уваги, що допомагай вони мені більше по господарству,
і я була б цілком щасливою. Знаходячи якісь зовнішні 
причини, що, мовляв, пояснювали мій стан, я звинувачу-
вала своїх рідних кілька років поспіль, допоки не пере-
ключалася на щось нове. Зрештою мені довелося визнати 
правду: якщо моє ставлення до життя є правильним, то 
навряд чи щось зможе зробити мене нещасною. Отже, 
саме негативні думки завдавали мені болю й страждань.

Наостанок дозволю собі повторити це ще раз: обмірко-
вуйте те, про що ви думаєте. Дотримуючись цієї настано-
ви, ви зможете легко виявити причину деяких своїх проблем
і почати свій шлях до істинної свободи.  

65



Розум ― це поле битви 73

ЧАСТИНА ІІ

Стан вашого розуму  
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ВСТУП

А ми маємо розум Христа (Месії і старанно бере-
жемо думки, почуття й цілі Його серця)!                                                          

                                                                     1 до Коринтян 2:16 

Яким є стан вашого розуму? 
Чи помічали ви колись, як змінюється стан вашого ро-

зуму? Зараз ви спокійні, однак уже за мить усвідомлюєте, 
що вас охопили турбота й хвилювання. Ви приймаєте до-
волі зважене певне рішення, не сумніваєтеся в ньому, та 
щойно помислите про те, що раніше не викликало жодних 
сумнівів — і думки починають плутатися.

У моєму житті теж були періоди, коли я переживала 
щось подібне. Час від часу мені було легко повірити Богові, 
проте іноді мене безжально переслідували сумніви й невіра. 
Я почала помічати, що мій розум може перебувати в різних 
станах, і тому стала замислюватися над тим, який же з них 
є нормальним. Я жадала навчитися розрізняти нормальний 
стан розуму й ні, щоб у міру сили одразу розбиратися з не-
правильним мисленням, щойно виявлю його в себе. При-
кладом, критику, осуд і підозри не можна вважати чимось 
нормальним для віруючої людини. Однак впродовж майже 
всього життя я вважала їх нормою, хоча не варто було б. 
Я звикла критикувати, осуджувати й підозрювати. Безсум-
нівно, моє мислення було неправильним і спричиняло ба-
гато проблем у моєму житті, проте я не усвідомлювала, що
з моїм способом мислення щось негаразд. Я не розуміла, що 
можу керувати своїми думками. Роки я вірила в Бога, однак 
була недосвідченою в питанні способу мислення віруючої 
людини та необізнаною щодо стану її розуму.
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Виявляється, наш розум не відроджується в момент на-
родження згори — він має пройти процес оновлення (див. 
До Римлян 12:2). Як я вже казала, останній потребує пев-
ного часу. Не розчаровуйтеся, навіть коли під час читання 
кількох наступних розділів цієї книжки ви раптом збагнете, 
що здебільшого стан вашого розуму не можна назвати нор-
мальним для людини, яка вважає Христа своїм Спасителем. 
Усвідомлення проблеми є першим кроком до одужання.

Я, прикладом, почала набагато серйозніше ставитися 
до своїх стосунків із Господом лише кілька років тому: саме 
в той час Господь почав відкривати мені справжній корінь 
більшості моїх проблем. Ним було моє неправильне мис-
лення. У моєму розумі панував повний безлад! Я взагалі 
сумніваюся, що бодай колись мій розум перебував у нор-
мальному стані, а якщо й перебував, то це тривало зовсім 
недовго. Збагнувши, наскільки міцно в моєму розумі вко-
ренився неправильний спосіб мислення, я була пригніче-
на. Щосили я зв’язувала неправильні думки, які заходили 
в мою голову, та вони одразу до мене поверталися. Однак 
мало-помалу мені зрештою вдалося здобути свободу.

Сатана завжди активно протистоятиме оновленню ва-
шого розуму, одначе ви маєте невпинно продовжувати моли-
тися й вивчати сказане в Божому Слові щодо цього аспекту 
вашого життя, допоки не здобудете цілковитої перемоги.

Який стан розуму вважається нормальним? Чи повин-
ні наші думки безконтрольно блукати, або ж нам варто
й узагалі потрібно зосереджувати їх на чомусь важливо-
му? Чи повинні бути нашими життєвими супутниками мир
у серці і впевненість у тому, що рухаємося правильним на-
прямком, або ж дамо місце смутку, хвилюванню й розгубле-
ності? Чи повинні сумніви, невіра, занепокоєння, турботи 
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й страх сповнювати наш розум? Або ж нам як дітям Божим 
має бути до снаги покласти всі свої турботи на Нього (1 Пет-
ра 5:7)? Згідно з Божим Словом, ми маємо розум Христів. 
Поміркуйте, яким, на вашу думку, був розум Ісуса, коли
Той жив на цій землі, не лише як Син Божий, але й абсолют-
но як Син Людський?

Відтак почніть читати наступний розділ цієї книжки
з молитвою. Я вірю, що він навчить вас розрізняти, коли 
стан розуму людини — учня Христа, що прийняв рішення 
мати переможне життя — є нормальним, а коли — навпаки.

Вступ 69
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РОЗДІЛ 8

Який стан розуму вважається
 нормальним? 

   
(Я завжди молюся,) щоб Бог Господа нашого Ісу-

са Христа, Отець слави, дав вам Духа премудрости 
та відкриття (розуміння таємниць і секретів, Який 
дасть вам здатність досягти глибокого, особистого) 
пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви 
(пізнали й) зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, 
і який багатий Його славний спадок у святих, (тобто 
людей, відділених Ним особисто для особливої мети).                                                                        

                                                                        До Ефесян 1:17–18 

Зверніть увагу ось на що: апостол Павло молиться, 
щоб Господь «просвітив очі нашого серця», адже завдяки 
цьому ми здобудемо мудрість. Спираючись на своє особи-
сте вивчення Святого Письма, я вважаю, що «очі нашого 
серця» — це насправді розум людини. Тож яким має бути 
стан нашого розуму, якщо ми християни? Іншими слова-
ми, який стан розуму віруючої людини можна вважати за 
нормальний? Щоб відповісти на ці питання, розгляньмо 
різні функції розуму й духа. Якщо вірити Божому Слову, то
розум і дух «працюють» у партнерстві: я називаю це прин-
ципом «допомоги розуму з боку духа». Для кращого ро-
зуміння всієї концепції, розгляньмо, як цей принцип діє
в житті віруючої людини.
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Принцип «Допомога розуму з боку духа»

Хто бо з людей знає, (може пізнати й зрозуміти) 
речі людські, (тобто думки, що проходять через ро-
зум людини,) окрім людського духа, що в нім прожи-
ває? Так само не знає, (не може пізнати й збагнути) 
ніхто й речей (думок) Божих, окрім Духа Божого.                                                                        

                                                                         1 до Коринтян 2:11

Коли людина приймає Христа як свого особистого Спа-
сителя, в її серці замешкує Святий Дух. Згідно з Біблією, 
Святий Дух знає думки Божі. Так само, як винятково дух 
людини знає її думки, так і Дух Божий — Єдиний, Кому до-
стеменно відомі Божі думки. А оскільки Святий Дух мешкає 
в нас, і Йому відомі думки Бога, то одна з Його цілей — це 
відкрити нам Божу мудрість і дати Його одкровення. Вони, 
у свою чергу, вкладаються в наш дух, і тоді останній «про-
свічує очі нашого серця», тобто наш розум. Таким способом 
Святий Дух дозволяє нам на практиці збагнути, що відбу-
вається з нами на духовному рівні.

Нормально чи навпаки?

Ми, віруючі люди, є духовними істотами, що живуть
у фізичному тілі. Останнє не завжди розуміє духовні прин-
ципи; тому надзвичайно важливо, щоб дух просвітив очі 
нашого розуму, і ми таким чином набули здатності бачити 
те, що відбувається в дусі. Дати нам просвітлення — це ба-
жання Святого Духу. Втім дуже часто розум через надмірну 
зайнятість може проґавити те, що намагається йому від-
крити дух. Поза всяким сумнівом, це ненормально. Єдиним 
нормальним станом розуму, тобто таким, що не має відхи-
лень від норми, є спокій — не відсутність взагалі будь-яких 
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думок, а саме спокій. Не варто перевантажувати розум не-
потрібними роздумами, хвилюваннями, неспокоєм, страхом 
тощо. Він повинен перебувати в стані тиші й спокою: у ньо-
му має панувати ясність. 

Хочу зауважити, що друга частина цієї книжки може 
стати для вас справжнім одкровенням, адже в ній ви знай-
дете описання різних станів розуму, що не є нормальними. 
Можливо, в процесі читання вам доведеться визнати свій 
розум таким, стан якого дуже схожий на ці описання. Над-
звичайно важливо усвідомити, що розум слід підтримувати
у «нормальному» стані, що описаний у цьому розділі. Порів-
няйте даний опис зі своїм звичайним станом розуму — 
і побачите, чому отримуєте так мало одкровень від Святого 
Духа й надто часто відчуваєте, що бракує мудрості.

Пам’ятайте: Святий Дух намагається просвітити розум 
віруючої людини. Він передає інформацію людському духові 
від Духа Божого, і якщо розум людини підтримує постійний 
контакт з її духом, то для такої людини відкривається над-
природна Божа мудрість і Його одкровення. Проте людина, 
розум якої надто зайнятий всілякими думками, геть проґа-
вить усе, що Господь намагається їй відкрити через обраний 
Ним канал — її дух.

Тихий, лагідний голос

А (Господь) відказав (Іллі): Вийди, і станеш на 
горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме 
Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та 
міцний, що зриває гори та скелі ламає. Та не в вітрі 
Господь. А по вітрі трус землі, та не в трусі Господь. 
А по трусі огонь, і не в огні Господь. А по огні тихий 
лагідний голос.                    

                                                             1 Царів 19:11–12, KJV

72



РОЗУМ ― ПОЛЕ БИТВИ82

Багато років поспіль я молилася про одкровення: я про-
хала Бога, щоб Він через Свого Святого Духа, Який мешкає 
в мені, давав мені одкровення. Я чітко знала, що моє про-
хання співпадає зі Святим Письмом. Я твердо, без жодного 
сумніву, вірила Божому Слову: маю прохати, бо тільки так 
можу щось отримати. Проте надто часто я почувалася, так би 
мовити, наче «духовна бовдурка». Лише згодом я усвідомила, 
що здебільшого я не отримувала всього того, що Дух Святий 
намагався мені відкрити, через свій розум: він був настіль-
ки неприборканий і сповнений непотрібної інформації, що 
пропускав справді важливе, те, що мій дух прагнув йому пе-
редати.

Уявіть, що в одному приміщенні перебувають дві люди-
ни. Одна намагається пошепки розповісти іншій якусь таєм-
ницю, поділитися секретом. Проте, навіть якщо інформація 
й буде передана, коли це відбулося серед шуму й метушні, 
людина, що намагалася її сприйняти, не зможе нічого почути 
через гул, який їй заважав. Не будь вона вкрай уважною, то, 
напевно б, і не помітила, що до неї звертаються.

У спілкуванні між Духом Божим і нашим духом спостері-
гається подібна картина. Святий Дух діє надзвичайно ніжно; 
здебільшого Він говорить із нами так само, як і з пророком
у цьому уривку зі Святого Письма — «тихим, лагідним голо-
сом». Саме тому нам слід навчитися підтримувати наш розум 
у відповідному стані — такому, що дозволяє нам чути голос 
Святого Духа.

 
Дух і розум

Ну, то що ж (мені робити)? Буду молитися духом 
(через Святого Духа, Який мешкає в мені), і буду мо-
литися й розумом, (розуміючи те, про що молюся). 

                                                              1 до Коринтян 14:15
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Напевно, вам буде набагато легше осягнути принцип 
«допомоги розуму з боку духа» на прикладі молитви. У наве-
деному вище вірші апостол Павло стверджує, що молиться 
як духом, так і розумом. З огляду на те, що моє молитовне 
життя виглядає так само, я розумію його слова. Часто я мо-
люся за духом (тобто своєю духовною мовою); відтак не-
вдовзі мені на думку може спасти щось таке, про що буде 
варто помолитися англійською (тобто моєю рідною мовою). 
Як на мене, це очевидно — у такий спосіб розум допомагає 
й служить духові. Так вони співпрацюють, намагаючись
відкрити нам Божі знання й передати Його мудрість. Оскіль-
ки ми зі Святим Духом разом беремо участь у молитовно-
му процесі, то буває, що в мене виникає бажання молитися,
і тоді я дозволяю Богові молитися через мене. За відсутності 
якихось ідей стосовно спрямування молитви чи молитовної 
лінії, я починаю звертатися до Бога з тим, що буквально спа-
дає мені на думку. Це можуть бути певні відомі мені пробле-
ми чи ситуації. Інколи подібні молитви здаються не надто 
глибокими — а все через те, що мій дух не допомагає мені. 
У такому разі я просто переходжу до іншої теми й молюся, 
допоки Святий Дух, що мешкає в мені, не починає молитися 
зі мною в унісон. Відтак я усвідомлюю, що торкнулася, на-
трапила на щось таке, про що Бог спонукає мене молитися, 
і тоді вже моя молитва — не власними силами. Таким чи-
ном, мій розум і дух діють у згоді, зараджуючи одне одному 
в здійсненні Божої волі.

Інші (чужі) мови і їх тлумачення

Ось тому, хто говорить чужою (незнайомою йому) 
мовою, нехай молиться про те, щоб (мати здатність
і силу, щоб бути в змозі розтлумачити й) виясняти
(те, що він говорить). Бо коли я молюся чужою 
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(незнайомою мені) мовою, то молиться дух мій (че-
рез Святого Духа, Який мешкає в мені), а мій розум 
(залишається непродуктивним, не приносить плоду
й нікому не допомагає)!

                                                             1 до Коринтян 14:13–14

Іще одним прикладом співпраці духа й розуму, їх помочі 
одне одному є дар говоріння іншими (чужими) мовами й від-
повідно дар їх тлумачення. Коли вам невідомо, що таке дари 
Святого Духа, то я наполегливо раджу вам почати вивчен-
ня цього питання у Святому Письмі. Почніть дослідження
й будьте готові до отримання від Бога чогось абсолютно но-
вого в цій сфері. Просіть Його в молитві дати вам одкровення 
про всі надприродні дари Святого Духа чи навіть підказати 
вам кілька належних ресурсів, що сприятимуть досконало-
му вивченню й розумінню цієї теми. Насамперед, почніть із 
читання 12, 13 і 14 розділів Першого послання до Коринтян.

Коли я говорю іншими мовами, мій розум залишаєть-
ся безплідним, допоки Бог не дасть мені чи комусь іншому 
розуміння того, що звучить із моїх вуст; відтак мій розум 
починає приносити плід. Будь ласка, не забувайте, що до пе-
реліку дарів, про які йдеться в Біблії, не входить переклад 
інших мов. «Переклад» дослівно (слово в слово) означає пе-
реказ того, що було сказано; тлумачення, з іншого боку, — це 
суб’єктивна передача суті сказаного в стилі, близькому тому, 
хто тлумачить через призму свого характеру. Дозвольте на-
вести приклад. Сестра Сміт підводиться під час служіння
в церкві і щось починає говорити іншою мовою. Ці слова ви-
ходять з її духу, тож немає бодай жодного, зрозумілого їй чи 
комусь іншому з присутніх. Бог може наділити мене здатні-
стю зрозуміти суть того, що вона промовляє, — проте, на-
певно, лише в загальних рисах. Я починаю рухатися за вірою 
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й тлумачити сказане сестрою Сміт, щоб таким чином її слова 
стали зрозумілими для всіх, хто її чує. Проте мої тлумачення 
мають свою унікальну, властиву винятково мені манеру.

Молитва за духом (молитва іншими мовами) й тлума-
чення (цих інших мов) є чудовим способом осягнути прин-
цип «допомоги розуму з боку духа». Дух щось промовляє, 
а розумові дається пояснення сказаного. Уявіть наступну 
ситуацію: сестра Сміт говорить іншою мовою, і Бог шукає 
когось для тлумачення її слів. Безперечно, Йому доведеть-
ся оминути мене, якщо мій розум занадто зайнятий іншими 
думками, а тому не здатний Його почути. Навіть якщо Бог 
спробує дати мені тлумачення, я його не прийму.

За часів моєї юності в Господі й перших кроків на шля-
ху опанування дарів Духа, я майже завжди молилася лише 
іншими мовами. Та згодом моє молитовне життя почало 
здаватися мені нудним. Я поговорила про це з Господом,
і Він відкрив мені причину: нудьга була викликана тим, що 
я не мала ані найменшого розуміння того, про що молюся.
Я усвідомлюю, що не завжди маю розуміти суть того, що 
промовляю, молячись іншими мовами. Проте я чітко знаю, 
що молячись, ніколи не розуміючи про що, я вдаюся до нез-
балансованої і не надто продуктивної молитви.

Спокійний, бадьорий розум

Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спо-
кої, бо на Тебе надію вона покладає. (Ти збережеш
і підтримаєш у досконалому, непохитному мирі люди-
ну, розум якої покладається й надіється на Тебе, дум-
ки якої зосереджені на Тобі).

                                                                                   Ісая 26:3
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Сподіваюся, що завдяки цим прикладам ви змогли зме-
тикувати, як взаємодіють ваш розум і дух, як вони пов’язані 
між собою. Саме тому надзвичайно важливо підтримувати 
свій розум у нормальному стані. Інакше йому не вдасться спі-
впрацювати з вашим духом, а відтак ви не зможете провади-
ти життя, характерне для народженої згори людини. Сатані, 
без сумніву, відомий цей факт, тому він атакує ваше мислен-
ня, розгортаючи справжню війну на полі битви, яким є ваш 
розум. Диявол прикладає максимум старань і зусиль, щоб 
перевантажити й перевтомити його. Ворог наповнює ваш 
розум різними неправильними думками, що, у свою чергу, 
заваджує Святому Духові діяти через ваш дух.

Розум має постійно перебувати в стані спокою. За сло-
вами пророка Ісаї, коли розум зосереджений на правиль-
них думках, у ньому пануватиме цілковитий мир і спокій. 
Проте беззаперечно, розум має зберігати пильність, а це 
стає неможливим коли його обтяжують непотрібні, нічого 
не варті думки.

Замисліться ось над чим: як часто ваш розум перебуває 
в нормальному стані?
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РОЗДІЛ 9

Розум, що блукає й гадає
Тому то, підпережіть стегна свого розуму...                                                                         
                                                                        1 Петра 1:13, KJV

Із попереднього розділу ми дізналися, що стан розу-
му, обтяженого непотрібними думками, не можна назвати 
нормальним. Так само не є нормальним, коли наш розум 
«блукає», і думки розтікаються у всіх відомих напрямках. 
Неспроможність зосереджуватися на чомусь конкретному
є ознакою атаки з боку диявола. Багато людей дозволяє своє-
му розуму жити власним життям, оскільки не звикли дисци-
плінувати власні думки.

Часто люди, не здатні на чомусь зосередитися, вважа-
ють себе розумово відсталими. Однак, насправді це може 
бути результатом того, що впродовж багатьох років людина 
дозволяла своєму розумові робити все, що заманеться. На 
додаток це може вказувати на нестачу в організмі вітамінів 
групи В, які покращують здатність людини зосереджувати-
ся. Тож коли вам це важко дається, поміркуйте над тим, чи 
правильно харчуєтеся і чи отримуєте з їжею всі конче по-
трібні поживні речовини.

Надмірна втома — ще один фактор, який також може 
впливати на здатність на чомусь зосереджуватися. Я поміти-
ла наступне: коли я надто втомлююся, сатана завжди нама-
гається атакувати мій розум, оскільки йому відомо, що саме 
в такі моменти мені найважче йому протистояти. Диявол 
прагне, щоб ми вважали себе розумово відсталими, адже 
тоді ми йому не протистоятимемо, а відтак не завадимо його 
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роботі. Він воліє бачити нас пасивними приймачами будь-
якої його брехні.

Одній із моїх дочок у дитинстві було дуже важко на чо-
мусь зосередитися. Читання давалося їй надзвичайно важ-
ко, бо зосередженість і здатність сприймати інформацію 
йдуть пліч-о-пліч. Багато дітей і навіть дехто з дорослих не 
розуміють прочитаного. Їхні очі пробігають по сторінці, по 
словах, проте їхній розум не спроможний збагнути й усві-
домити все прочитане. Здебільшого труднощі зі сприйнят-
тям інформації є результатом того, що людина не здатна на 
чомусь зосередитися. Я, прикладом, знаю із власного досві-
ду, що інколи, прочитавши цілий розділ із Біблії чи якоїсь
іншої книжки, я раптом усвідомлюю, що зовсім не пам’ятаю, 
про що саме читала. Відтак я можу перечитати все знову,
і  виглядатиме так, наче переді мною абсолютно новий текст.
А все тому, що мій розум блукав невідомо де, допоки очі пе-
реглядали слова на сторінці. Оскільки я не зосереджувалася 
на тому, що читаю, все прочитане проходило повз мене й за-
лишалося незрозумілим.

Отже, зазвичай справжньою проблемою, що стоїть за 
труднощами зі сприйняттям інформації, є розсіяна увага лю-
дини і її «розум, що блукає». Якось нещодавно ми з Дейвом 
їхали в авто разом із нашими друзями, подружньою парою зі 
штату Юта. Раптом і я, і ці люди почули, як Дейв каже самому 
собі: «Будь здоровий!». Ми добряче посміялися, коли усвідо-
мили, що мій чоловік голосно чхнув, а ніхто з нас не звернув 
на це уваги, бо всі поринули в роздуми й десь витали подум-
ки. Тож я вибачилася: «Любий, я тебе не почула; я була в на-
шому офісі у Сент-Луїсі». Чоловік на задньому сидінні авто 
розсміявся й додав: «А я у Флориді займався своїми справа-
ми». Його дружина теж підхопила цю тему: «А я вирішувала 
одну ситуацію у своєму офісі в Даласі». За якусь мить ми всі 
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перенеслися звідти, де перебували подумки, у нинішній час. 
Це продемонструвало, як із блискавичною швидкістю розум 
може мандрувати звідти, де насправді перебуваємо, деінде. 
Ми посміялися з того, що Дейву довелося побажати само-
му собі міцного здоров’я, оскільки всі ми тієї миті були ніби 
відсутні. Це виглядало дуже кумедно і, на додаток, відкрило 
нам очі на те, як легко можна, не зосередившись на чомусь, 
втратити сприйняття того, що відбувається навколо.

Розум, що блукає

Пильнуй за ногою своєю (і зосереджуй свої думки 
на тому, що робиш і куди йдеш)...

                                                                                Екклезіяст 4:17

Я вірю, що вислів «пильнуй за ногою своєю» насправді 
означає «не втрачай рівноваги й не збивайся з курсу». Зва-
жаючи на розширений переклад цього вірша, можна ска-
зати, що людина не загубить свій шлях, лише зосередивши 
свої думки на тому, що робить.

Раніше мій розум постійно десь блукав, тож довелося 
привчити його до дисципліни. Це далося нелегко, і, між 
нами кажучи, навіть зараз він інколи повертається до свого 
колишнього стану. Прикладом, я працюю над завершенням 
якогось проекту, аж раптом усвідомлюю, що думками вже 
перескочила на щось інше, абсолютно не пов’язане з поточ-
ним питанням. Зрозуміло, що я ще не навчилася повністю 
зосереджуватися на чомусь, та принаймні я усвідомлюю, 
наскільки важливо не дозволяти думкам розтікатися у всіх 
відомих напрямках, коли їм тільки заманеться.

Згідно зі словником Вебстера, слово «блукати» має на-
ступні визначення: «1) рухатися кудись без певної мети; 
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бродити; 2) йти у невизначеному напрямку або з невизна-
ченою швидкістю; 3) робити щось бездумно чи легковаж-
но; бродити без мети...; 4) мислити або висловлювати свої 
думки, не зосереджуючись або не зупиняючись на чомусь 
конкретному».1

Будь ви хоч трохи схожі на мене, і мій приклад стане для 
вас зрозумілим. Отже, уявіть, ви сидите в церкві й залюбки 
слухаєте проповідь. Ви на ділі берете до уваги все почуте 
й отримуєте неабияке задоволення від Слова, що пропові-
дується. Та раптом ваші думки починають блукати деінде. 
За кілька секунд ви немов «прокидаєтеся» й усвідомлюєте, 
що геть не пам’ятаєте нічого з того, що відбувалося навко-
ло. Хоча ваше тіло й перебувало в церкві, та думками ви вже 
накупили всякої всячини в торговельному центрі або поча-
ли готувати вечерю в себе вдома.

Не забувайте: під час духовної війни розум виступає по-
лем битви. Тож саме його диявол атакує безперестанку. Во-
рогові добре відомо, що навіть людина, яка відвідує церкву, 
не отримає від цього жодної користі, коли її думки будуть 
зайняті чимось іншим, замість проповіді. Диявол чітко знає, 
що людині не вдасться стати дисциплінованою й доводити 
всі справи до кінця, не навчись вона впорядковувати влас-
ні думки й зосереджуватися на тому, чим займається. Цей 
феномен «розуму, що блукає» також проявляється під час 
спілкування. Бувало так, що мій чоловік Дейв розмовляє зі 
мною, і деякий час моя увага прикута до нього; та раптом
я усвідомлюю, що насправді не почула жодного слова зі ска-
заного ним. Чому? Бо дозволила своїм думкам переключи-
тися на щось інше. Моє тіло стояло і вдавало, що уважно 
слухає, тоді як розум не сприймав абсолютно нічого з ні-
бито почутого. Так тривало роки, і кожного разу мені дово-
дилося прикидатися, наче я все чула й точно знаю, про що 
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говорив Дейв. Проте зараз я спиняю його й прошу: «Чи не 
можеш повторити все спочатку? Я відволіклася й пропусти-
ла все, що ти сказав». Таким чином я принаймні намагаюся 
якось розв’язати цю проблему. Повірте, ваші зусилля в по-
доланні якоїсь проблеми тільки тоді увінчаються успіхом, 
коли, по-перше, ви визнаєте її наявність, а, по-друге, будете 
боротися з нею! Відтак для себе я зробила висновок: коли 
вже диявол доклав зусиль, щоб відволікти мене, то я неод-
мінно мала почути все, що мені казали.

Одним зі способів, яким можна у цій сфері боротися
з ворогом, є купівля компакт-дисків із записами пропові-
дей. Більшість церков пропонує зараз такі. Отже, ще не 
оволодівши мистецтвом дисципліни свого розуму чи зосе-
редження його винятково на проповідях, купуйте записи 
кожного служіння. Відтак прослуховуючи їх, за потреби на-
віть неодноразово, ви зможете цілковито й повністю сприй-
няти всю проповідь.

Врешті-решт диявол здасться, побачивши вашу рі-
шучість і твердий намір не піддаватися йому.

Пам’ятайте, сатана прикладає максимум зусиль, щоби 
ви вважали себе розумово відсталими чи думали-гадали, 
наче з вами щось не так. Насправді ж, усе, що вам потріб-
но, — це почати дисциплінувати свій розум. Не дозволяйте 
своїм думкам блукати й рухатися, куди їм заманеться. Уже 
відсьогодні почніть «пильнувати за своєю ногою», зосеред-
жуючись на тому, що робите. Напевно, вам доведеться тро-
хи потренуватися, перш ніж усе вийде. Та щоб позбавитися 
старих звичок і набути нових, завжди потрібен час, проте 
ваші зусилля ніколи не будуть марними. Теперішній час
є найціннішим даром від Бога, та дозволь ми зараз своїм 
думкам десь блукати, повірте, — цей час ми проґавимо. 
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Розум, що гадає

По правді кажу вам: Як хто скаже горі цій: Поруш-
ся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці 
своїм, але матиме віру, що станеться так, як гово-
рить, то буде йому! Через це говорю вам: Усе, чого ви
в молитві попросите, вірте, (довіряйте Богові і будьте 
впевнені в тому,) що одержите, і сповниться вам, (і ви 
це одержите).

                                                                        Марко 11:23-24

Я неодноразово помічала за собою: хай якою є ситуація, 
я ставлю собі те саме питання: «Цікаво, що буде далі?» На-
приклад:

«Цікаво, яка завтра буде погода?»
«Цікаво, що мені вдягнути на вечірку?»
«Цікаво, які оцінки Денні (мій син) принесе зі школи?»
«Цікаво, скільки людей прийде на мій семінар?»
Подібні думки й розмисли, іншим словом «гадання»,

у словнику мають таке визначення: «відчуття збентеження 
чи сумніву». Гадання — це похідне від дієслова «гадати», що 
буквально означає «проявляти цікавість або висловлювати 
сумніви».2

Стосовно мене, то я дійшла висновку, що мені набагато 
краще міркувати про щось позитивне, ніж гадати, що ста-
неться далі. Замість хвилюватися про оцінки Денні, я можу 
вірити в те, що в нього все буде гаразд. Також я не сушитиму 
собі голову, що його вдягти на вечірку, натомість піду, в чому 
заманеться. І авжеж я не мучитиму себе думками на кшталт, 
якою буде завтра погода чи скільки людей прийде на служін-
ня. Я просто віддам усе в руки Господа й віритиму, що Він 
усе поверне мені на добро, незалежно від того, що зі мною 
станеться.
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ДЛЯ ДОВІДКИ: Нашому сину Денні не подобалося вчи-
тися в школі. Навчання давалося йому нелегко, тож я бага-
то думала-гадала, що ж буде з ним і його майбутнім. Та ви 
не повірите — зараз він працює генеральним директором 
«Служіння Джойс Майєр»! Думаю, ви зраділи цьому факту. 
Отже, всі мої гадання були просто марнуванням часу. Бог 
бачив Його майбутнє для Денні й усе тримав під контролем.

Звісно, обмізковувати те, що буде далі, — це нормальний 
процес, проте надмірне «гадання» може тільки додати лю-
дині нерішучості, а остання, у свою чергу, породжує розгу-
бленість. Усе це вкупі неабияк заважає людині отримати від 
Бога за вірою відповідь на свою молитву чи нужду. До речі, 
зверніть увагу на те, що в Євангелії від Марка11:23–24 Ісус не 
каже: «Усе, чого ви в молитві попросите, гадайте, отримаєте 
ви це чи ні». Навпаки, Він стверджує: «Усе, чого ви в молитві 
попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам».

Ми, християни, або віруючі люди, не повинні сумнівати-
ся, натомість — вірити!
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РОЗДІЛ 10

Розгублений розум
   

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай 
просить від Бога, (Який) всім дає просто (і велико-
душно), та не докоряє (і не шукає недоліків), і буде 
вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жод-
ного сумніву (впевнено і рішуче). Бо хто має сумніви, 
(невпевненість чи нерішучість,) той подібний до 
морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо така 
людина не гадає, що дістане щось (із того, про що 
вона прохає,) від Господа. (Бо така) двоєдушна лю-
дина (сумнівається, вона невпевнена, нерішуча,) не-
постійна,(ненадійна і нестійка) на всіх дорогах своїх
(і у всьому, про що вона думає і що відчуває, і в тому, 
які рішення приймає).

                                                                             Яків 1:5–8

З минулого розділу ми дізналися, що «звичка гадати» 
й розгубленість тісно пов’язані між собою. Гадання й нері-
шучість можуть породити —а зазвичай саме так і відбу-
вається — сумніви й розгубленість.

Послання Якова 1:5–8 — це чудовий уривок зі Святого 
Письма, що посприяє нам у розумінні того, як не жити, га-
даючи, у сумнівах і розгубленості, а натомість отримати від 
Бога все те, чого потребуємо. Напевно, двоєдушна людина 
(в одному з перекладів Біблії використовується вислів «лю-
дина, яка думає про різні справи одночасно») представляє 
собою ідеальну ілюстрацію розгубленості. У своїх думках 
така людина постійно кидається від однієї справи до іншої, 
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при цьому виявляючись неспроможною прийняти якесь 
конкретне рішення. Щойно їй здається, наче рішення з’яви-
лося, і її розум знову наповнюється ваганнями, сумнівами 
й розгубленістю. Вона починає гадати і врешті ніби розри-
вається між кількома справами одночасно. Така людина ти-
пово завжди й у всьому невпевнена.

Дуже довго я й сама так жила, тобто не усвідомлюючи, 
що диявол оголосив мені війну, у якій полем битви є мій ро-
зум. Я постійно почувалася розгубленою і була ні в чому не 
впевненою, хоча й не розуміла причин такого свого стану. 

Міркування приводять до розгубленості

Чого між собою міркуєте ви, маловірні?...
                                                                        Матвій 16:8, KJV

До цього часу ми з вами вели розмову про роздуми
й гадання, а в наступному розділі детальніше поговоримо 
про сумніви. Проте зараз мені хотілося б у всіх подробицях 
пояснити вам, що таке розгубленість. Переважна більшість 
Божого народу, як зазвичай вважається, постійно розгубле-
на. Чому? Як ми вже бачили раніше, однією з причин цього 
є наші думи й гадання. Проте не слід забувати про мірку-
вання — ще одну причину розгубленості й безнадійності.
У словнику іменникові «міркування» дається наступне 
визначення: «обґрунтування фактів або мотивів за допомо-
гою логіки», а похідне від нього дієслово «міркувати» озна-
чає «використовувати розум; мислити логічно».1

Простими словами це можна пояснити наступним чи-
ном: міркування — це спроби людини знайти відповідь на 
питання: «Чому щось відбувається?» Вони змушують лю-
дину знов і знов прокручувати у своєму розумі ситуацію, 
проблему чи якусь подію, допоки вона намагається зро-
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зуміти всі її заплутані складові. Ми розмірковуємо, нама-
гаючись перебрати подумки й розкласти по полицях якесь 
твердження або вчення. А відтак визначаємо, чи достатньо 
воно логічне, і на основі свого аналізу відкидаємо його, 
якщо таким нам не здається.

Сатана часто заважає нам виконати Божу волю через 
наші ж міркування. Можливо, Господь спонукає нас до чо-
гось, проте коли нам здається, що це не має ніякого сенсу, 
по-нашому, є нелогічним, ми відчуваємо спокусу проігно-
рувати Боже спонукання. Однак повірте, те, до чого спо-
нукає людину Бог, для її розуму не завжди виглядатиме, як 
щось логічне. Тоді як дух людини прийматиме Божу волю, 
розум відкидатиме її. Особливо це стосується моментів, 
коли воля Господа здаватиметься людині надто неординар-
ною чи не дуже приємною, вимагатиме певної жертви або 
позбавлятиме комфорту. Чудово, коли дух і розум людини 
погоджуються між собою, проте, якщо ні — мусимо завсіди 
прислухатися до свого духа.

Не міркуйте у своєму розумі — просто
підкоріться спонуканням Духа

А людина тілесна не приймає речей, що від Божого 
Духа, бо їй це глупо та, і вона зрозуміти їх не може, бо 
вони розуміються тільки духовно.

                                                            1 до Коринтян 2:14, KJV

Наведу вам практичний приклад зі свого власного жит-
тя, який, сподіваюся, сприятиме вашому кращому розумін-
ню відмінності міркувань розуму від слухняності за духом.

Якось вранці одного дня я вдягалася для поїздки на 
щотижневе служіння, яке проходило неподалік від мого 
рідного міста. Та раптом мені пригадалася одна жінка, що 
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допомагала нашому служінню й роки була вірною нашій 
справі. У моєму серці виникло сильне й щире бажання 
якось її благословити. «Батьку», —почала молитися я, — 
«Рут Енн була таким великим благословенням для нас про-
тягом багатьох років. Що мені для неї зробити?» І одразу 
мою увагу привернула нова червона сукня, що висіла в моїй 
шафі. Тут же у своєму серці я збагнула, що Господь спону-
кає мене віддати її цій жінці. Хоча я придбала її три міся-
ці тому, та жодного разу не надягала. По суті, вона висіла
в мішку для одягу з того дня, як опинилася в мне вдома,
в моїй шафі. Сукня мені надзвичайно подобалася, та щора-
зу, коли я планувала її надягти, з невідомої причини знена-
цька це бажання кудись зникало.

Пам’ятаєте мої слова про впевненість щодо сукні? Отже, 
як тільки вона привернула мою увагу, я відразу чітко усві-
домила, я знала, що мушу подарувати її Рут Енн? Проте
я не мала охоти до цього. Я не хотіла віддавати сукню, тож 
зараз же почала розміркувати про те, що Бог нізащо не по-
прохав би мене зробити це: червона сукня абсолютно нова, 
зовсім неношена і доволі дорога, на додачу з уже підібрани-
ми мною сережками відповідного кольору! Напевно, не до-
зволь я своєму плотському розуму втрутитися в ситуацію, 
будь я більш чутливою до Божого голосу, і все було б чудово. 
Проте нам, людям, притаманно обманюватися за допомогою 
міркувань. Так стається тоді, коли ми не хочемо виконувати 
Божого наказу. Відтак за кілька хвилин я вже забула про все 
це й пішла у своїх справах. Між нами кажучи, мені просто 
не хотілося віддавати сукню, адже вона була новісінькою
й надто подобалася мені самій. І не дивно, що розум підсунув 
мені думку про те, що відчутий потяг благословити нею жін-
ку був не від Бога. Я мала сприйняти його на кшталт диявол 
намагається відібрати в мене річ, яка мені дуже подобається.
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За кілька тижнів я знову збиралася на служіння і раптом, 
як і минулого разу, в моєму серці вже вдруге прозвучало ім’я 
Рут Енн. Я стала за неї молитися й знову промовила до Бога: 
«Батьку, Рут Енн була таким великим благословенням для нас 
впродовж багатьох років. Що б мені для неї зробити?» І знов 
мою увагу привернула червона сукня, проте плоть відразу 
заперечила, бо пригадався минулий випадок, що стався за 
кілька тижнів до цього моменту (про нього я швидко й оста-
точно забула). Тож цього разу мені не вдалося викрутитися; 
я або мала визнати факт, що Бог наказує мені діяти певним 
чином і зрештою виконати Його вказівку, або сказати Йому: 
«Господи, я знаю, що Ти мені намагаєшся показати, проте не 
хочу так робити». Я надто сильно люблю Господа, щоб свідо-
мо не послухатися Його, тож я почала з Ним розмовляти про 
червону сукню. Відтак буквально кілька хвилин — і я вже 
розумію, що минулого разу саме міркування завадили мені 
виконати Божу волю, причому сталося це миттєво. Вигляда-
ло абсолютно очевидним, що Господь нізащо не зміг би по-
прохати мене віддати комусь нову сукню. Проте я збагнула: 
виявляється, в Біблії нічого не сказано про те, щоб віддавати 
винятково старі, ношені речі! Відмовитися від нової сукні 
для мене було б справжньою жертвою, проте для Рут Енн це 
стало б справжнім благословенням.

Врешті я відкрила своє серце перед Богом, і Він почав 
показувати, що я, по суті, придбала цю сукню для Рут Енн; 
саме тому мені так важко змусити себе її надягти. Увесь цей 
час Господь збирався використати мене для того, щоб її бла-
гословити. Проте, маючи власні думки стосовно цієї сукні,
я не була готова відкласти їх убік, а відтак була неспроможна 
прислухатися до керівництва Святого Духа.

Цей випадок багато чого мене навчив. Збагнувши, що 
наші думки й міркування дуже легко можуть завадити нам 
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виконати Божу волю, я почала відчувати «праведний страх» 
стосовно різного роду міркувань. Пам’ятаєте, як у Першому 
посланні до Коринтян 2:14 сказано про те, що плотська лю-
дина не розуміє духовної? Отже, мій плотський, або тілесний 
розум (моя природна людина) не розумів, як можна віддати 
комусь абсолютно нову сукню, яка не надягалася жодного 
разу. Однак для мого духа (моєї духовної людини) це було 
цілком і повністю зрозуміло.

Сподіваюся, цей приклад посприяє вашому кращо-
му розумінню цієї сфери нашого життя, а також допоможе 
завжди виконувати Божу волю. (До речі, мабуть, вам ціка-
ва доля цієї червоної сукні, що Богом призначалася для Рут 
Енн? Чи подарувала я її цій жінці — так, і зараз вона, все ще 
працюючи в офісі нашого служіння, час від часу вдягає її на 
роботу.)

ДЛЯ ДОВІДКИ: Рут Енн носила червону сукню протя-
гом кількох років і врешті-решт повернула її мені. Тоді вона 
вже вийшла з моди, проте я зберігаю цю cукню як згадку про 
час, коли через міркування я відмовилася підкоритися Бо-
гові — а все лише заради цього поношеного, старого клапти-
ку червоної тканини, який більше ніхто й ніколи не захоче 
вдягнути! 

Будьте виконавцями Слова!

Будьте ж виконавцями слова (й підкоряйтеся Бо-
жому вченню), а не лише слухачами, що себе самих 
обманюють (тобто зрадливо вводять в оману мірку-
ваннями, що суперечать правді).

                                                                               Яків 1:22

Щоразу, розуміючи сказане нам Божим Словом і від-
мовляючись його виконувати, ми дозволяємо міркуванням 
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обдурити нас, замилити нам очі, змусивши повірити в те, що 
не є правдою. Не варто приділяти надто багато часу спробам 
зрозуміти, або осмислити, (власним розумом) все, прочита-
не у Слові. Тож, відчуваючи в дусі, що погоджуємося зі Сло-
вом, можемо сміливо його виконувати.

Я збагнула, що Бог вимагає від мене покори у всьому не-
залежно від того, подобається мені це чи ні, хочу я цього чи 
ні, і авжеж попри те, вважаю я це гарною ідеєю чи ні. Чуючи 
звернення Бога через Своє Слово чи безпосередньо у нашо-
му дусі, нам не слід роздумувати, сперечатися або питати 
себе, чи здаються нам Його слова логічними.

Коли Бог нам щось каже, замість сперечатися, мусимо 
діяти у згоді з Ним.  

Довіряйте Господу, а не своєму розуму

Надійся на Господа, (покладайся на Нього й до-
віряй Йому) всім своїм серцем (і всім своїм розумом), 
а на розум свій (і на своє власне розуміння) не покла-
дайся! 

                                                                                Приповісті 3:5 

Інакше кажучи, не покладайтеся на свій розум. Мірку-
вання відкривають двері для омани й призводять до розгу-
бленості.

Якось одного разу я спитала в Господа, чому навколо 
стільки розгублених людей, і почула у відповідь: «Скажи їм, 
що припинивши намагатися все зрозуміти, вони більше не 
будуть розгублені». До речі, на власному досвіді я перекона-
лася, що це абсолютна правда. Міркування й розгубленість 
завжди йдуть пліч-о-пліч. Ми з вами можемо розмірковува-
ти про щось, приносити це в молитві до Господа, щоб визна-
чити, чи отримаємо від Нього відповідь. Проте, тільки-но 
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відчувши, що заплуталися, спиніться — ви у своїх міркуван-
нях зайшли надто далеко.

Міркування й роздуми небезпечні з кількох причин, 
і одна з них така: вони можуть довести нас до чогось, що 
здаватиметься абсолютно логічним, але, повірте, все одно 
може виявитися неправильним. Людському розуму подо-
бається логіка, порядок і розсудливість. Йому притаманно 
мати справу винятково зі зрозумілими речами. А тому нам 
до вподоби все у своєму розумі акуратно розкласти по по-
лицях, розмірковуючи: «Мабуть, усе відбувається як треба, 
бо це співпадає з моїм розумінням цього питання». Проте 
може статися, що висновок, якого ми дійшли, тільки й те, що 
подобається нашому розумові, тоді як ми все одно неправі.

У Посланні до Римлян 9:1 апостол Павло говорить: 
«Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє 
сумління, (оновлене й освячене) через Духа Святого». Павло 
знав, що чинить правду, не тому, що про це свідчили його 
міркування — це підтверджував його дух.

Як ми вже бачили, розум справді час від часу допомагає 
духові. Вони співпрацюють одне з одним, проте дух є більш 
благородною частиною нашого єства, тому його завжди тре-
ба вшановувати й відзначати більше за розум. Отримавши 
від духа підказку про якісь негаразди, не варто дозволяти 
міркуванням переконувати нас у протилежному. Так само, 
маючи впевненість щодо правильності якогось учинку, не 
допускайте, щоб ваші міркування завадили вам зробити пра-
вильний вибір. Бог наділяє нас розумінням багатьох питань, 
проте життя з Ним у слухняності й покірності не вимагає 
від нас досконалого розуміння всього. Іноді трапляється, що 
Бог залишає на нашому життєвому шляху величезні знаки 
питання. Вони для того, щоб сприяти нам у процесі зростан-

92



Розгублений розум 103

ня за вірою. Питання, які поки що лишаються без відповіді, 
розпинають нашу плоть. Людині надто важко відмовитися 
від міркувань і роздумів, просто довірившись Богові. Однак 
тільки-но це їй вдалося, і розум охоплює відчуття неймовір-
ного миру й спокою.

Міркування — це «метушіння думок», що заважає лю-
дині розрізняти в дусі певні події і отримувати одкровення. 
Існує велика відмінність між звичайним знанням і тим, що 
відкривається нам через одкровення. Не говоритиму за всіх, 
та я прагну, щоб Господь розкривав мені правду так, аби
я чітко знала у своєму дусі, що все, відкрите моєму розумові, 
є правильним. Мені не хочеться міркувати, щось обрахову-
вати й обдумувати, шукати у всьому логіку й прокручувати 
в голові ті самі питання, допоки не втомлюся й остаточно 
не розгублюся. Я хочу миру в серці й розумі, що приходить 
лише тоді, коли цілковито довіряємо Богові, замість покла-
датися на свою власну людську мудрість і розуміння. Заспо-
коюймо себе думкою: ми знайомі з Тим, Кому відомо все
й завжди, навіть тоді, коли самі чогось не знаємо.

Вирішіть не знати нічого й нікого, окрім Христа

А (що стосується мене особисто, то) я, як прийшов 
до вас, браття, не прийшов вам звіщати про Боже сві-
доцтво, (прояви Його сили, Його таємниці й секрети 
стосовно того, що Він зробив через Христа заради 
спасіння людей,) з добірною мовою або (людською 
філософією чи) мудрістю. Бо я надумавсь нічого між 
вами не знати, (нічого не пізнавати, не демонструвати 
пізнання чогось особливого, і не проголошувати нічо-
го,) окрім Ісуса Христа, (Месії,) і Того розп’ятого... 

                                                                       1 до Коринтян 2:1–2 

93



РОЗУМ ― ПОЛЕ БИТВИ104

Саме так апостол Павло ставився до знань і міркувань. 
Між нами кажучи, з плином часу я все краще розумію
й ціную його підхід. Мені знадобилося багато років, та вреш-
ті-решт я усвідомила, що здебільшого відбувається саме так: 
що менше я знаю, то щасливішою стаю. Іноді багаж наших 
знань настільки великий, що робить нас геть нещасними 
людьми. Я завжди була цікавою й допитливою особою, якій 
для повного задоволення конче потрібно було все розуміти 
до кінця. Тому Господь почав відкривати мені справжню 
причину моєї розгубленості. Отже, саме постійні роздуми
й міркування заважали мені отримувати від Бога те, що Він 
на ділі прагнув мені дати. Тоді Господь звелів: «Джойс, за 
бажання навчитися розпізнавати духовні речі, відмовся від 
своїх тілесних міркувань». Тепер я усвідомлюю: добре все ро-
зуміючи, я просто почувалася більш упевнено. Я хотіла мати 
відповіді на всі життєві питання, що виникали. Я прагнула 
тримати все під контролем — інакше страх і розгубленість 
мене перемагали. Та попри все, однаково мені чогось бра-
кувало. Відсутність миру й спокою в розумі, постійні мірку-
вання й роздуми фізично мене виснажували.

Повірте, така невпинна розумова активність, вреш-
ті-решт, призведе до розчарування, стресу та фізичної вто-
ми. Вона вас виснажить! Отже, Бог наказав мені відмовитися 
від цієї звички. До речі, я наполегливо рекомендую те саме 
кожному, хто схильний до постійних міркувань і роздумів. 
Так, я сказала «схильний до постійних міркувань». До непра-
вильного мислення можна призвичаїтися так само, як і до 
алкоголю, наркотиків чи цигарок. Відтак у мене розвинула-
ся схильність до міркувань, звільнення від неї спричинило 
немало проблем, зокрема, в мене почалася справжня «лом-
ка». Я була розгубленою й переляканою, адже не знала, що зі 

94



Розгублений розум 105

мною відбувається. Нудьга стала моїм постійним супутни-
ком. Я стільки сил і часу гаяла на міркування, що мала зви-
кати до миру, тільки-но він мало-помалу почав оволодівати 
моїм розумом. Подеколи мені бувало нудно, проте сьогодні 
я насолоджуюся цим новим станом. Раніше я прокручува-
ла тисячі різних думок у своїй голові, проте зараз для мене 
нестерпні весь той біль і муки, якими зазвичай супроводжу-
ються наші спроби все зрозуміти.

Не повірите, однак, беручи до уваги Божий план, постій-
ні міркування й роздуми не є нормальним станом нашого 
розуму.

Пам’ятайте наступне: коли розум переповнений думами 
й міркуваннями — це ненормально, принаймні для христи-
янина, що бажає мати переможне життя. Такий стан розуму 
неприйнятний для віруючого, що прагне отримати перемогу 
у війні, яка точиться в його розумі.
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РОЗДІЛ 11

Розум, сповнений невіри 
й сумнівів  

...Маловірний, чого ти усумнився?
Матвій 14:31, KJV

І Він дивувавсь їх невірству... 
Марко 6:6, KJV

Зазвичай, згадуючи про сумніви й невіру як про єдине 
ціле, ми маємо на увазі їх однакове значення і взаємозамін-
ність в деяких контекстах. Насправді ж, хоча вони й пов’я-
зані між собою, проте є абсолютно різними поняттями.

У тлумачному словнику понять Старого й Нового За-
повіту слову «сумніватися» дається таке визначення:
«...стояти на розпутті, не знаючи, якою дорогою піти; не 
мати достатньої кількості віри... турбуватися, бути розгу-
бленим, вагатися між надією і страхом...».1

У тому ж словнику відзначається, що одне з двох слів, 
які перекладаються нашою мовою як «невіра», у дослівному 
перекладі з оригіналу означає»непокору».2 Ретельно осмис-
ливши, що означають ці два слова — два потужних знаряд-
дя, що використовує ворог, — можна збагнути, що сумніви 
змушують людину вагатися між двома думками, тоді як не-
віра — веде її до непокори.

Повірте, нам буде корисно дізнатися, за допомогою чого 
диявол намагається нас атакувати. Із чим саме ми маємо 
справу в кожному конкретному випадку — із сумнівами чи 
з невірою?
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Сумніви

Чи довго ви будете скакати на двох галузках (тобто 
коливатися між двома думками)?

                                                                          1 Царів 18:21 

Колись я почула одну історію про дуже хворого чо-
ловіка. Напевно, вона допоможе нам прояснити, що таке 
сумніви.

Отже, жив собі один чоловік, що серйозно хворів і по-
стійно проголошував Боже Слово над своїм тілом, цитую-
чи уривки зі Святого Письма, в яких ідеться про зцілення,
і вірячи в скоре одужання. Проте час від часу його все
ж атакували сумніви. Інколи йому настільки було важко, що 
розчарування охоплювало його серце. Аж раптом Бог пока-
зав йому духовний світ. І чоловік побачив демона, який по-
стійно нашіптував йому на вухо брехню: отримати зцілення 
не вдасться, проголошення Божого Слова не зарадить, ні-
чого вже не допоможе. Та попри це, чоловікові відкрилася 
ще одна картина: після кожного сповідання Божого Слова 
з його вуст виходило світло, схоже на меч, що змушувало 
злого духа щулитися й відступати. Відтак після цього видін-
ня, чоловік усвідомив усю важливість невпинного проголо-
шення Божого Слова. Він переконався, що саме через його 
віру злий дух атакував його за допомогою сумнівів.

Сумніви ніколи не приходять від Бога. За Біблією, кож-
ній людині Бог дає «міру віри» (До Римлян 12:3). Він укладає 
віру в наші серця, тоді як диявол, у свою чергу, намагаєть-
ся звести її нанівець, атакуючи нас через сумніви. Останні 
приходять у вигляді думок, що суперечать Божому Слову. 
Саме тому для нас украй важливо знати й розуміти Святе 
Письмо. Знаючи Слово Боже, для нас не буде проблемою 
розпізнати диявольську брехню. Навіть не сумнівайтеся — 
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ворог бреше нам і замилює очі, маючи на меті вкрасти в нас 
усе, придбане Ісусом ціною Своєї смерті й воскресіння.

Сумніви й невіра

(Але Авраам, не маючи надії з природної точки 
зору,) проти надії увірував у надії, що стане бать-
ком багатьох народів, за сказаним: Таке численне 
буде насіння твоє! І не знеміг він у вірі, і не вважав 
свого тіла за вже (повністю) омертвіле, бувши май-
же сторічним, (і також не вважав) утроби Сариної 
за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу (й не 
ставив її під сумнів) через недовірство, але зміцнився
(й підкріпився) в вірі, і віддав славу (й хвалу) Богові,
і був зовсім певний (і переконаний у тому), що Він 
має силу (й здатність) виконати (Своє Слово й здійс-
нити) те, що обіцяв.

                                                                          До Римлян 4:18–21

Коли б’ючись із ворогом, я тримаюся за Божу обітни-
цю, та одночасно відчуваю атаку з боку сумнівів і невіри, 
я завжди звертаюся до цього уривку зі Святого Письма.
У такій ситуації мені надзвичайно подобається його читати 
й розмірковувати над ним.

Отже, Бог пообіцяв дати Авраамові спадкоємця. Проте 
минуло багато років, але дитини в Авраама й Сари так і не 
було. Однак, як і раніше, Авраам не залишав віри, адже був 
твердо впевнений, що Бог обов’язково виконає обіцяне. Та 
попри це, час від часу Авраама атакували сумніви, і дух не-
віри підштовхував його до непослуху Богові.

Зауважте, у такій ситуації навіть мале рішення здатися 
може стати проявом неслухняності, коли Бог спонукає руха-
тися вперед. Непослух, або непокора, виражається не тільки 
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в порушенні десяти заповідей. Неслухняністю є й відсут-
ність чутливості до Божого голосу чи зневажливе ставлення 
до сказаного Богом вам особисто. Стосовно Авраама, він був 
твердий у своїй вірі, не припиняючи прославляти Бога й від-
давати Йому хвалу. У Біблії стверджується, що це допомогло 
йому зростати у вірі.

Уявіть: коли Бог просить нас про щось або щось наказує 
зробити, то разом зі словом від Нього до нас приходить віра 
й упевненість у собі і власних силах. З Божого боку, було
б безглуздо очікувати від нас чогось, не давши нам при цьо-
му здатності повірити у свою спроможність це зробити. 
Сатана знає, якими небезпечними можемо ми стати, якщо 
наше серце буде сповнене віри. Тому він обирає атакувати 
нас через сумніви й невір’я.

Отже, головне — це не відсутність у нас віри; суть —
 у диявольських спробах знищити її за допомогою брехні.

Дозвольте навести приклад. Поведемо розмову про те, 
як Бог покликав мене до служіння. Це відбулося одного 
звичайнісінького, нічим не примітного ранку, за винятком 
того, що за три тижні до цього я пережила хрещення Святим 
Духом. Тож щойно я прослухала свою першу аудіо касету
з проповіддю під назвою «Перейдіть на інший бік». Даруйте 
на слові, та я була в захваті від того, як можна цілу годину 
проповідувати з одного вірша зі Святого Письма, до того
ж так цікаво й захоплююче. Отож, застеляючи ліжко, рапто-
во я відчула, як у моєму серці виникла жага проповідувати 
Боже Слово. І слідом я почула Божий голос у своєму дусі: «Ти 
підеш до краю землі й проповідуватимеш Моє Слово. Твоє 
вчення поширюватиметься через аудіо касети». Ці слова 
прозвучали не вголос, але я почула їх у своєму серці — вони 
змусили повірити, що Бог наділить мене спроможністю здій-
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снити все, що Він мені показує. Природно, я не мала жодних 
підстав для того, щоб повірити у справжність Божого звер-
нення, чи свою спроможність бодай колись виконати Його 
повеління. Тоді я була надто проблемною людиною, зовсім 
не схожою на майбутнього служителя. Проте Бог обирає 
«немудре і немічне світу, щоб посоромити мудре» (див. 1 до 
Коринтян 1:27). Він не зважає на тіло людини, натомість — 
дивиться на її серце (див. 1 Самуїла 16:7). Май людина чисте 
серце — і Богові сила змінити її тіло!

Хоча, природно, я не мала жодних підстав цьому віри-
ти, проте, разом з відчуттям бажання проповідувати, мене 
сповнила глибока віра у власну спроможність виконати волю 
Господа. Покликавши людину до служіння, Бог обов’язково 
дає їй бажання, віру й здатність виконати все потрібне. До 
речі, також хочу відмітити, що впродовж довгих років моєї 
підготовки й очікування диявол регулярно атакував мене 
через сумніви й невіру.

Бог укладає в серце Своїх людей мрії і бачення у вигляді 
маленького «насіння». Як в утробу жінки потрапляє сім’я
в момент зачаття, так і ми, немов «вагітніємо», отримуючи від 
Бог Його обітниці. Під час «вагітності» сатана відчайдушно 
працює, щосили змушуючи нас позбавитися, або відкласти 
вбік свої мрії. Один із його інструментів — це сумніви, ін-
ший— невіра. Він докладає максимум зусиль у використанні 
обох, атакуючи наш розум.

Віра — це продукт духа; вона є духовною силою. Найбіль-
ше ворог не хоче, аби наш розум діяв у згоді з духом. Сатана 
усвідомлює: якщо Бог уклав у наше серце віру для здійснення 
якоїсь справи, і ми з добрим ставленням починаємо вірити
у свої сили, то в результаті наших дій його царство зазнає ве-
личезних утрат.
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Не припиняйте своєї ходи по воді!

А човен вже був на середині моря, (за кілька кіломе-
трів від берега,) і кидали хвилі його, бо вітер зірвавсь 
супротивний. А о четвертій сторожі нічній (між 
третьою й шостою годиною ранку) Ісус підійшов до 
них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по 
морю, то настрашилися та й казали: Мара! І від страху 
вони закричали... А Ісус до них зараз озвався й сказав: 
Заспокойтесь, це Я, не лякайтесь! Петро ж відповів
і сказав: Коли, Господи, Ти це, то звели, щоб прийшов 
я до Тебе по воді. А Він відказав йому: Іди. І, вилізши 
з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але, 
бачачи (й відчуваючи навколо) велику бурю, злякав-
ся, і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи, 
(від смерті)!... І зараз Ісус простяг руку й схопив його, 
і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Як до 
човна ж вони ввійшли, буря вщухнула. 

                                                                         Матвій 14:24–32 

Я виділила з-поміж інших останній вірш, бо хотіла звер-
нути вашу увагу на те, який план вибудовує ворог. Петро, як 
почув Ісусові слова, вийшов із човна і почав робити те, чого 
раніше ніколи не робив. По суті, ніхто, окрім Ісуса, ніколи 
не ходив по воді.

Для цього була потрібна віра!
Петро припустився помилки: він надто довго спостері-

гав за бурею. Відтак його охопив страх, а тому невіра й сум-
ніви почали тиснути на нього й пригнічувати, як результат, 
він став тонути. Петро закричав, благаючи Ісуса про поря-
тунок. Ісус не відмовив — Петро був урятований. Проте 
зверніть увагу ось на що: буря вщухла, тільки-но Петро по-
вернувся назад у човен!
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Чи пам’ятаєте, яку Посланні до Римлян 4:18–21 сказа-
но, що Авраам був непохитний у вірі, хоча й усвідомлював 
безнадійність становища, в якому опинився? Авраам добре 
володів ситуацією, проте, на відміну від Петра, він не по-
хитнувся у вірі й не піддався спокусі за таких обставин. Ма-
буть, він не зосереджувався на них і не розмовляв про них 
постійно. Власні думки й слова він фокусував на Богові. Ми 
з вами можемо добре усвідомлювати свої обставини, однак 
при цьому цілеспрямовано зосереджувати власні думки 
на чомусь, що підтримає нас і підкріпить нашу віру. Саме 
тому Авраам посилено прославляв і хвалив Бога. Чини 
ми правильно, навіть незважаючи на непрості обставини,
і цим уже прославимо Бога. Автор Послання до Ефесян 6:14 
навчає нас міцно підперезати свої стегна правдою під час 
духовної війни. Отже, коли у ваше життя приходить буря, 
міцно окопайтеся, змініть вираз обличчя на незворушний 
і прийміть рішення у Святому Дусі не повертатися в човен! 
Або, іншими словами, «ступіть крок за вірою й не повертай-
те назад». Між нами кажучи, найчастіше буря вщухає саме 
тоді, коли ви приймаєте рішення здатися й повернутися 
туди, де почувалися спокійно й безпечно.

Диявол спричиняє бурі у вашому житті, щоб налякати 
вас. Тож під час життєвих бурь і ураганів пам’ятайте: ваш 
розум є полем битви. Не приймайте важливих рішень, спи-
раючись на власні думки або почуття, — керуйтеся своїми 
відчуттями в дусі. Відтак ви будете спроможні залишатися 
вірними тому баченню, що підштовхнуло вас до найпершо-
го кроку по воді.
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Не дозволяйте собі вагатися!

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай 
просить від Бога, (Який) всім дає просто (й велико-
душно), та не докоряє (й не шукає недоліків), і буде 
вона йому дана. Але нехай просить із вірою, без жад-
ного сумніву (впевнено й рішуче). Бо хто має сум-
ніви, (невпевненість чи нерішучість,) той подібний 
до морської хвилі, яку жене й кидає вітер. Нехай бо 
така людина не гадає, що дістане щось (із того, про 
що вона прохає,) від Господа. 

                                                                               Яків 1:5–7 

Якось один пастор розповів мені історію про те, на-
скільки сильно був розгублений, коли по закінченні Біблей-
ського коледжу намагався вирішити, що робити далі і в яко-
му напрямку рухатися. Бог поклав йому на серце бажання 
повернутися до Сент-Луїсу, штат Міссурі, і відкрити там 
церкву після закінчення коледжу. Саме це чоловік і збирав-
ся зробити. Проте коли прийшов час вирушати додому, не 
повірите, у його кишені було всього п’ятдесят доларів, а на 
руках — дитя й вагітна дружина. Отже, очевидно, що його 
обставини складалися не найкращим чином.

Він намагався прийняти правильне рішення, і саме
в цей час йому запропонували роботу відразу у двох вели-
ких, стабільних служіннях. Чоловікові обіцяли добру зар-
платню в обох місцях. Отже, пропозиції були надзвичайно 
привабливі. На додаток, сама по собі можливість працю-
вати в таких великих і відомих служіннях тішила його са-
молюбство. Однак, що довше він обдумував ці пропозиції, 
то сильніше заплутувався. (Схоже, до нього в гості завітав 
Пан Сумнів, чи не так?) До речі, раніше він точно знав, 
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чого саме хоче, тоді як тепер вагався між кількома різни-
ми варіантами. Оскільки його життєві обставини склада-
лися зовсім не на користь його повернення в Сент-Луїс,
у нього виникла спокуса прийняти одну з двох пропозицій. 
Однак у його серці не було миру стосовно такого рішення. 
Врешті він звернувся за порадою до одного з пасторів, які 
запропонували йому роботу, і той порадив: «Поїдь кудись на 
деякий час, заспокойся й звільни розум від тривожних думок. 
Заглянь у своє серце, дізнайся, що там відбувається, і тоді дій!» 
Відтак, послухавшись поради пастора, чоловік дуже швидко 
зрозумів, що незмінним бажанням його серця було відкриття 
церкви в Сент-Луїсі. Його охопили сумніви, він не знав, яким 
чином вдасться здійснити задумане, проте слухняно ступив 
крок за вірою. Результат перевершив усі його очікування.

Сьогодні цей чоловік, Рік Шелтон, є засновником і стар-
шим пастором християнського центру «Життя» в Сент-
Луїсі, штат Міссурі. Завдяки його служінню життя багатьох 
тисяч людей змінилося й стало благословенним. Я п’ять 
років працювала там помічником пастора, і саме в цей час 
народилося моє власне служіння. Тільки уявіть, як багато 
всього сатана міг би вкрасти у всіх цих людей за допомогою 
сумнівів і невіри, прислухайся пастор Рік до свого розуму, 
замість — серця.

Сумніватися чи ні — вам вирішувати!

А вранці, до міста вертаючись, Він (Ісус) зголод-
нів. І побачив Він при дорозі одне фігове дерево,
і до нього прийшов, та нічого, крім листя самого, на 

нім не знайшов, (хоча плоди на фіговому дереві з’яв-
ляються одночасно з листям). І до нього Він каже: 
Нехай плоду із тебе не буде ніколи повіки! І фігове 
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дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, дивува-
лися та говорили: Як (це так сталося, що так) швидко 
всохло це фігове дерево? Ісус же промовив у відповідь 
їм: По правді кажу вам: Коли б мали ви віру, (непохит-
ну впевненість і довіру,) і не мали сумніву, то вчинили 
б не тільки як із фіговим деревом, а якби й цій горі ви 
сказали: Порушся та кинься до моря, то й станеться 
те! І все, чого ви в молитві попросите зі (справжньою) 
вірою, то одержите. 

                                                                          Матвій 21:18–22 

Коли учні сильно здивувалися й почали ставити Ісусові 
питання щодо того, як Йому вдалося одним словом зни-
щити ціле фігове дерево, Він, по суті, відповів їм: «Якщо ви 
маєте віру й не сумніваєтеся, то зможете зробити те саме, 
що зробив Я з фіговим деревом, —і навіть більше за те, що 
Я роблю» (див. Іван 14:12).

Ми вже засвоїли, що віра є Божим даром, і тому усві-
домлюємо, що у нас є віра (До Римлян 12:3). Але сумніва-
тися чи ні — це вже питання винятково нашого вибору. 
Насправді, сумніви є одним зі спеціальних інструментів, 
що диявол використовує у війні проти нашого розуму. Та 
оскільки ви маєте вибір, про що думати, навчіться розпізна-
вати сумніви, коли вони тільки приходять, і казати їм: «Ні, 
дякую, та краще я відмовлюся», — і вірити далі!

Вибір — за вами!

Невіра — це те саме, що й неслухняність

І як вони до народу прийшли, то до Нього один чо-
ловік приступив, і навколішки впав перед Ним, і ска-
зав: Господи, змилуйсь над сином моїм, що біснується 
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у новомісяччі, і мучиться тяжко, бо почасту падає він 
ув огонь, і почасту в воду. Я його був привів до учнів 
Твоїх, та вони не могли вздоровити його. А Ісус від-
повів і сказав: О роде невірний й розбещений, доки 
буду Я з вами? Доки вас Я терпітиму? Приведіть до 
Мене сюди його! Потому Ісус погрозив йому, і демон 
вийшов із нього. І видужав хлопець тієї години! Тоді 
підійшли учні на самоті до Ісуса й сказали: Чому ми 
не могли його вигнати? А Він їм відповів: Через ваше 
невірство.

                                                                          Матвій 17:14–20

Пам’ятайте: невіра завжди призводить до неслухняності.
Ймовірно, раніше Ісус уже навчив Своїх учнів, як діяти 

в подібних випадках, проте їхня невіра породила їхню не-
слухняність Йому. Не послухавшись Ісуса, Його учні зазнали 
невдачі.

Хоч би як там було, суть полягає в тому, що невіра, до 
речі, як і сумніви, завадить нам виконати те, до чого покли-
кав і на що помазав нас Бог. Безсумнівно, вона вкраде в нас 
і відчуття миру, яким насправді маємо насолоджуватися, 
якщо знаходимо спочинок своїм душам у Богові (див. Матвій 
11:28–29). 

Суботній відпочинок

Отож, попильнуймо (тобто будемо ревними й при-
кладемо зусилля до того, щоб) ввійти до того відпо-
чинку (Божого, щоб особисто відчути й пережити 
його, і) щоб ніхто (не впав і не загинув, і) не потрапив 
у (владу невіри, і не впав у) непослух за прикладом 
(тих, які померли в пустелі). 

                                                                                До Євреїв 4:11
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Якщо ви прочитаєте весь 4-й розділ Послання до Євреїв, 
то помітите, що в ньому йдеться про суботній відпочинок, 
доступний Божому народові. За часів Старого Заповіту су-
бота вважалася днем спокою. У Новому Заповіті вона стала 
символом духовного відпочинку. Кожна віруюча людина 
спроможна увійти у відпочинок. Здатність відмовитися від 
хвилювань і турбот — це привілей, доступний усім нам. 
Відтак ми, християни, можемо увійти у Божий відпочинок, 
спокій і перебувати в ньому.

Ретельне дослідження Послання до Євреїв 4:11 допома-
гає усвідомити, що лише завдяки вірі ми спроможні увійти 
в цей відпочинок. Однак, даруйте на слові, є те, що може по-
збавити нас такого права. Це неслухняність і невіра. Остан-
ня триматиме нас «у пустелі», тоді як Ісус уже забезпечив 
нас місцем для відпочинку, в яке можна увійти винятково 
за вірою.

Життя з віри у віру

Правда (й праведність) Божа з’являється... з віри
в віру, як написано: А праведний житиме вірою.

                                                                          До Римлян1:17

Я пам’ятаю один випадок, що, вірю, допоможе нам зро-
зуміти цей принцип. Якось одного вечора я тинялася по 
своєму будинку в пошуках хатніх справ, які потребували
б мої уваги. При цьому я почувалася дуже нещасною:
я взагалі не відчувала радості й миру в серці. Я стала питати
в Господа: «Що зі мною відбувається?» Я й до цього моменту 
часто почувалася не дуже добре, тому бажала дізнатися при-
чину такого стану. Я прагнула жити так, як має жити послі-
довник Ісуса Христа, проте збагнула, що упускаю дещо. Саме 
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тієї миті задзвонив телефон, і під час розмови я почала пере-
глядати картки з віршами зі Святого Письма, колись кимсь 
мені подаровані. По суті, я їх не перечитувала, а тільки пере-
гортала під час телефонної розмови. Та, повісивши слухавку, 
я раптом вирішила витягти одну картку наздогад і погляну-
ти, чи підбадьорить мене написане на ній. І не повірите, але 
мені дісталася картка з Посланням до Римлян 15:13: «Хай Бог 
надії наповнить вас радістю і світом через віру вашу (й до-
свід, що його ця віра приносить), щоб надія ваша зростала 
невпинно (й переливалася через край) силою Духа Святого».

Тоді я несподівано все збагнула!
Очевидно, що саме невіра й сумніви були причиною 

моїх проблем. Своєю вірою в диявольську брехню я роби-
ла нещасною саму себе. Відтак я, негативна людина, геть не 
відчувала в серці миру й радості. А щодо останніх, то їх не-
можливо мати, одночасно живучи у зневірі й розчаруванні.

Прийміть рішення вірити Богові, замість диявола.
Навчіться рухатися з віри у віру. Як читаємо в Послан-

ні до Римлянам 1:17, саме таким чином нам відкривається 
правда й праведність Божа. Господу довелося показати мені, 
що замість руху з віри у віру, я частенько переходила від віри 
до сумнівів і невір’я. Навіть повертаючись на деякий час до 
віри, згодом я знов-таки опинялася посеред сумнівів і не-
віри. Я кидалася туди-сюди, від одного до іншого; саме тому 
в моєму житті було стільки негод і неприємностей.

Отже, пам’ятайте: у Посланні Якова 1:7–8 зазначено, що 
двоєдушна людина «непостійна на всіх дорогах своїх» і ніко-
ли не отримає бажаного від Господа. Прийміть тверде рішен-
ня ніколи не бути такою людиною; годі жити під контролем 
і владою сумнівів!

Наостанок скажу, що Бог приготував для вас чудове жит-
тя. Тож не дозволяйте дияволу вкрасти його за допомогою 
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своєї брехні! Натомість «руйнуйте задуми, (аргументи, те-
орії й міркування) і всяке винесення, що підіймається проти 
(істинного) пізнання Бога», і полоніть «всяке знання на по-
слух Христові, (Месії, Помазанику)» (2 до Коринтян 10:4–5).
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РОЗДІЛ 12

Неспокійний, стурбований розум    
Не хвилюйся ніяким чином...                                                                
                                                                       Псалом 36:8, KJV

Неспокій і хвилювання — це такий різновид думок, що 
атакує наш розум, маючи на меті відволікти нас від служін-
ня Господу. Також ворог використовує їх, аби придушити 
нашу віруй не дати нам піднятися, щоб провадити пере-
можне життя. Деякі люди у своєму житті настільки багато 
турбуються, що це вже стало для них ледь не звичкою. Не 
повірите, але раптом у них не знаходиться власного приводу 
для турбот, і вони починають хвилюватися через різні ситу-
ації, що виникають у житті інших людей. Раніше я теж мала 
таку звичку, тому детальне описання цього стану для мене 
не буде проблемою. Отже, я постійно про щось турбувалася, 
а тому була не спроможна насолоджуватися тим миром, що 
мені дав Ісус, померши на хресті.

Абсолютно неможливо турбуватися й мати мир у серці 
одночасно.

Мирне є чимось таким, що можна нав’язати людині;
мир — це плід Духа (див. До Галатів 5:22), що є результа-
том перебування в Ісусі (див. Іван 15:4). І це «перебування» 
пов’язане з нашою здатністю входити в Божий відпочинок
і спокій, про які йдеться як у четвертому розділі Послання 
до Євреїв, так і в інших уривках зі Слова Божого. Ісус дав 
нам Свій мир (див. Іван 14:27), але велів не дозволяти собі 
жахатися, бути наляканими й стурбованими. Інакше кажу-
чи, мир перебуває в нас, проте мусимо віддавати йому пере-
вагу й ставити його вище за думки нашого тілесного розуму. 
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Ми спроможні прийняти рішення жити в мирі, обираючи 
думки, що несуть у собі мир, замість тих, що відкривають 
двері нашого життя для тривоги й занепокоєння.

У різних перекладах Біблії можна знайти кілька несхо-
жих слів і фраз, що описують занепокоєння. Окрім фрази «не 
турбуйтеся» (До Филип’ян 4:6), використовуються ще й такі, 
як «не хвилюйся…» (Псалом 36:8), «не журіться» (Матвій 
6:25) і «покладіть всю вашу журбу» (1 Петра 5:7). Зазвичай 
я використовую Розширений переклад Біблії, в якому наво-
диться кілька різних варіантів того самого слова. Однак для 
спрощення послання, яке я намагаюся вам донести, до кінця 
цього розділу я використовуватиму слово «неспокій» і по-
хідні від нього. З їх допомогою я опишу стан вашого розуму, 
який також можна визначити як ненормальний.

Визначення слова «неспокій»

«У словнику Вебстера слову «неспокій» дається на-
ступне визначення: 1) «відчуття тривоги або хвилювання»; 
2) «здатність турбувати, викликати занепокоєння або три-
вогу»; 3) «стурбований стан, що не дає спокою».1 Також
у практичному застосуванні слова «неспокій» я зустріча-
лася з таким його визначенням: «стан, коли людину мучать 
тривожні думки». Щойно я збагнула, що в стані неспокою 
людину мучать тривожні думки, відразу прийняла рішення
порозумнішати. До речі, це може зробити кожен христи-
янин. Як на мене, віруючим людям притаманна Божа му-
дрість, а тому вони не повинні піддаватися таким думкам, 
дозволяючи останнім мучити їх.

Неспокій не приносить нікому жодної користі, то чом би 
не відмовитися від нього?

Іще одне визначення цього поняття, зазначене в словнику 
Біблійних термінів, звучить так: «хапати зубами за горлянку 

111



Неспокійний, стурбований розум 123

й трусити в різні боки, наче звір, або завдавати страждання 
за допомогою постійних укусів, або гризти когось».2 Розду-
муючи над цим визначенням, я змогла провести паралель: 
диявол використовує неспокій і хвилювання, аби заподіяти 
нам саме те, про що йдеться в цьому визначенні. Давши до-
звіл тривожним думкам бодай кілька годин помучити нас, 
нам починає здаватися, ніби хтось узяв нас за горло й добря-
че потрусив у різні боки. І так тривало, допоки ми повністю 
не втратили сили. Схильність прокручувати у своєму розумі 
тривожні думки схожа на постійні укуси, на кшталт вас гри-
зе хтось, як сказано у наведеному вище визначенні.

Неспокій — це, без сумніву, атака сатани на розум люди-
ни. Є певні настанови, які Бог дає віруючому щодо його ро-
зуму. Відтак людина певним чином має управляти власним 
розумом, проте ворог не зацікавлений у цьому. Тому він що-
сили намагається зайняти розум неправильними думками, 
щоб людина так ніколи й не змогла використовувати його 
для досягнення мети, заради якої створив її Бог.

У кількох наступних розділах ми поведемо розмову про 
функції, які повинен виконувати розум. А зараз повернімо-
ся до теми неспокою, щоб до кінця усвідомити, яким нас-
правді безглуздим є цей стан. Євангеліє від Матвія 6:25–34 
є чудовим уривком зі Святого Письма, який я наполегливо 
раджу вам читати кожного разу, коли ваш розум атакують 
тривожні думки. Тож розгляньмо кожен із цих віршів окре-
мо, ставлячи собі за мету дізнатися, що Господь намагається 
нам сказати стосовно цього надважливого питання. 

Хіба життя не важливіше за речі?

Через те вам кажу: Не журіться (не турбуйтеся й не 
хвилюйтеся) про життя своє, що будете їсти та що бу-
дете пити, ні про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не 
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більше (й не цінніше) від їжі життя, і (хіба не ліпше й не 
важливіше) від одягу тіло?

                                                                                Матвій 6:25

Наше життя має бути таким цінним і важливим для нас, 
щоби не виникало жодних питань, насолоджуватися ним 
чи ні. В Євангелії від Івана 10:10 Ісус сказав: «Злодій тіль-
ки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити.
Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком щоб мали 
(так, щоб воно переливалося через край)». Уявіть, сатана 
щосили намагається вкрасти в нас наше життя у багато різ-
них способів, в тому числі за допомогою тривоги, неспокою 
й хвилювань. Проте Євангеліє від Матвія 6:25 фактично 
вчить нас того, що, по суті, в житті немає чогось такого, про 
що слід було б турбуватися, і чим варто було б переймати-
ся! Життя, що дав нам Господь, саме по собі прекрасне, бо 
включає в себе найрізноманітніші потрібні нам речі. Проте 
хвилюйся й турбуйся ми про них, і враз утратимо їх разом із 
життям, якого прагне для нас Бог.

Хіба ви не цінніші за птахів?

Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не 
жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш Небесний 
Отець їх годує. Чи ж ви не багато вартніші за них?

                                                                                Матвій 6:26

Даруйте на слові, та нам усім було б корисно поспостері-
гати за птахами. Саме це наш Господь і велів нам зробити. 
Якщо не кожного дня, то хоча б іноді ми повинні приділяти 
якийсь час спостереженню за нашими пернатими друзя-
ми, нагадуючи собі, як добре люблячий Бог піклується про 
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них. Птахам невідомо, звідки вони отримають їжу наступ-
ного разу; проте, я особисто ніколи не бачила, щоби пташ-
ка нервувала, сидячи на гілці, і врешті своїми турботами
й хвилюваннями довела себе до нервового зриву.

Не повірите, але суть слів нашого Вчителя насправді 
дуже проста: «То хіба ви не цінніші за птахів?» 

Навіть маючи низьку самооцінку, ви можете повірити
в те, що ваша вартість набагато вища за пташину; а погля-
нете лишень, як ваш Небесний Отець піклується про них!

Яка користь від відчуття неспокою?

Хто ж із вас, коли журиться (чи тривожиться), 
зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного (чи 
подовжити тривалість свого життя)?

                                                                                Матвій 6:27

У цьому вірші чітко й ясно сказано: відчуття неспокою 
не приносить нам жодної радості. Воно абсолютно нічого 
нам не дає. А якщо це так, то навіщо взагалі непокоїтися
й турбуватися?

Навіщо тривожитися?

І про одяг чого ви клопочетесь? Погляньте на по-
льові лілеї, як зростають вони, не працюють, ані не 
прядуть. А Я вам кажу, що й сам Соломон у всій славі, 
(досконалості, достоїнстві й витонченості) своїй не 
вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту тра-
ву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, 
Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне Він вас,
маловірні! 

                                                                         Матвій 6:28-30
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Використовуючи як ілюстрацію одне зі Своїх творінь, 
Господь показує: коли квітка, що нічого не робить, усе одно 
доглянута й прекрасно виглядає, що перевершує навіть Со-
ломона у всій його величі, то, звісно, і ми можемо повірити 
в те, що Бог про все подбає і забезпечить усім потрібним.

Тому не журіться й не турбуйтеся!

Отож, не журіться (й не турбуйтеся), кажучи: Що 
ми будемо їсти, чи: Що будемо пити, або: У що ми зо-
дягнемось?

                                                                                Матвій 6:31

Мені дуже хочеться трохи розширити цей вірш, додав-
ши до нього ще одне питання: «Що ми будемо робити?» Як 
на мене, сатана підсилає до нас демонів, завдання яких по-
лягає тільки в щоденному нашіптуванні цієї фрази на вухо 
віруючим людям впродовж дня. Вони буквально закидають 
християн складними питаннями, щоби ті на пошук від-
повідей витрачали силу-силенну свого дорогоцінного часу. 
Диявол постійно веде війну на полі битви розуму, намага-
ючись втягнути християн у цей тривалий бій, що мучить їх
і виснажує. Наша відповідь на його питання про наші плани 
щодо якоїсь ситуації має бути геть простою: «Поки що я не 
знаю, як поведуся й що робитиму в певній ситуації, проте 
Бог знає, а цього мені достатньо. Він укаже мені правильний 
шлях Свого часу».

До речі, закликаю вас звернути увагу на ту частину 31-го 
вірша, в якій Господь наказує нам не журитися й не турб-
уватися. Пам’ятайте: чим наповнене серце, те й промовля-
ють вуста (див. Матвій 12:34). Ворог знає: тільки-но йому 
вдасться наповнити наш розум достатньою кількістю не-
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правильних думок, і останні врешті-решт перетворяться на 
слова, що почнуть злітати з наших вуст. Слова, які ми про-
мовляємо, надзвичайно важливі, адже вони підтверджують 
наявність — а подеколи й відсутність— у нас віри.

Шукайте Бога, замість Його дарів

Бо ж усього того погани шукають, (прагнуть 
і старанно намагаються здобути); але знає Отець ваш 
Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте
ж найперш Царства Божого (зосереджуйтесь на ньо-
му й прагніть його знайти, а також шукайте) правди 
Його, (тобто Божого способу ведення справ і правед-
ного життя,) а (тоді) все це (вкупі) вам додасться. 

                                                                                Матвій  6:32-33

Розглянувши ці вірші, стає зрозуміло, що Божі діти ма-
ють відрізнятися від людей у світі. Світ перебуває в пошуку 
матеріального достатку, тоді як ми повинні шукати Господа. 
Адже тоді, як і обіцяв, Він дасть нам усе, чого потребуємо.

Ми повинні навчитися шукати Божого лиця, а не Його 
руки!

Нашому Небесному Отцю подобається давати Своїм 
дітям добрі дари, але за однієї умови — ми їх не шукаємо 
самі. Слово «шукати» — це дуже сильне слово, що озна-
чає «переслідувати, прохати, прагнути й гнатися за чимось 
всією своєю міццю». У мріях про гарні речі немає нічого 
поганого, проте шукати ми повинні лише Бога, адже без 
Нього все інше взагалі не має ніякого сенсу. Богові відомі 
всі наші потреби ще до нашого прохання їх задовольнити. 
Якщо ми просто виявимо Йому свої нужди й бажання (див. 
До Филип’ян 4:6), то Він подбає про них Свого часу. Своїм 
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занепокоєнням і хвилюванням ми цьому ніяк не радимо. 
Насправді, вони тільки завадять нашому прогресу.

Живіть сьогоднішнім днем

Отож, не журіться (й не турбуйтеся) про завтраш-
ній день, бо завтра за себе само поклопочеться (й по-
турбується). Кожний день має досить своєї турботи!

                                                                                Матвій 6:34

До речі, мені подобається описувати, що таке хвилюван-
ня й турботи, таким чином: це спроба витратити сьогодніш-
ній день, намагаючись зрозуміти, що принесе завтрашній. 
Тож навчімося витрачати час, відведений нам Богом, на те, 
на що Він призначив.

Життя потрібно прожити достойно — отже, живімо 
сьогоднішнім днем!

На жаль, тільки невелика кількість людей знає, як про-
жити кожен день по максимуму, якнайкраще. Проте ви мо-
жете бути одним із них. Ісус сказав, що сатана, ворог наш, 
приходить, щоб украсти у вас ваше життя (див. Іван 10:10). 
Не дозволяйте йому цього! Не витрачайте сьогоднішньо-
го дня, переймаючись і турбуючись про завтрашній. Адже
у вас і сьогодні є достатньо справ, яких у жодному разі не слід 
обминати. Бог дає вам благодать для того, щоб усе впорядку-
вати і владнати справи, заплановані на сьогодні; завтрашня 
благодать не прийде до вас аж до завтра, тому не марнуйте 
сьогоднішню в спробах розв’язати завтрашні проблеми! 

Не турбуйтеся й не переймайтеся!

Ні про що не турбуйтесь (і не переймайтесь), а в 
усьому (і в будь-яких обставинах) нехай (завжди) 
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виявляються Богові ваші бажання (й конкрет-
ні потреби) молитвою й проханням з подякою.

До Филип’ян 4:6

Вашій увазі ще один чудовий уривок зі Святого Пись-
ма, що є прикладом того, як диявол атакує вас за допомо-
гою відчуття неспокою. Я наполегливо раджу вам якомога 
частіше сповідувати Боже Слово вголос. Воно є двосічним 
мечем, який маємо використовувати в боротьбі з ворогом 
(див. До Євреїв 4:12; До Ефесян 6:17). Меч у піхвах аж ніяк 
не зарадить під час нападу. Бог дав нам Своє Слово, тож 
використовуймо його на повну! Вивчаймо напам’ять урив-
ки зі Святого Письма, схожі на вище наведений. Відтак 
коли ворог почне атакувати, ми, відбиваючи напад, будемо 
використовувати ту саму зброю, що й Ісус, — Боже Слово!

Полоніть усяке винесення

(Ми руйнуємо задуми, аргументи, теорії, роздуми) 
і всяке винесення, що підіймається проти (істинно-
го) пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послух 
Христові (Месії, Помазанику).                                                                            

                                                                 2 до Коринтян 10:5

Повірте, коли диявол підкидає вам думки, що не співпа-
дають із Божим Словом, найкращий спосіб змусити його за-
мовкнути — це проголошувати Слово Бога. Виходячи з вуст 
віруючої людини й підкріпляючись вірою, Слово є єдиною 
найефективнішою зброєю, здатною перемогти занепокоєн-
ня й тривогу.
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Покладіть на Бога всі свої турботи

Тож покоріться під міцну Божу руку (й не думай-
те про себе надто зверхньо), щоб Він вас Свого часу 
повищив. Покладіть на Нього всю вашу журбу, (всі 
свої турботи, всі свої хвилювання, весь свій неспокій 
раз і назавжди,) бо Він (постійно спостерігає за вами
й старанно) опікується вами!

                                                                             1 Петра 5:6-7

Повірте, коли ворог намагається принести в наше життя 
проблеми, ми маємо чудовий привілей, а саме: здатність по-
класти всі турботи на Бога. Слово «покласти» в оригіналі, по 
суті, означає «сильний, різкий кидок». Отже, буквально ми
з вами можемо пожбурити всі свої проблеми на Бога, і, уявіть 
собі, Він здатний їх спіймати, усі без винятку. Господь знає, 
що з ними робити.

Цей уривок свідчить про те, що слово «підкоритися» оз-
начає «взагалі не турбуватися». Людина, що постійно чимось 
занепокоєно, вважає себе спроможною самостійно виріши-
ти свої проблеми. Коли вона турбується й клопочеться, її 
розум працює з посиленою швидкістю, намагаючись знайти 
вихід із ситуації. Горда людина зосереджена на собі, тоді як 
покірлива — на Богові. Гордовитий увесь час про щось непо-
коїться, тим часом як покірливий — довіряє Богові.

Тільки Богові сила врятувати нас від проблем, проте Він 
прагне, щоб ми знали: незалежно від ситуації, нашою пер-
шою реакцією має бути бажання довіритися Йому й увійти 
в Його відпочинок, спокій.

Божий відпочинок

Боже наш, чи ж Ти не осудиш їх? Нема бо в нас 
сили перед цією силою силенною, що приходить на 
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нас, і ми не знаємо, що зробимо, та наші очі (спрямо-
вані) на Тебе!

                                                               2 Хронік 20:12

Як сильно я люблю цей вірш! У ньому йдеться про те, як 
народ усвідомив три важливі істини:

1. У нього не було сил для протистояння ворогові.
2. Він не знав, що робити.
3. Йому було потрібно цілком і повністю зосередитися 

на Богові.

Із 15-го й 17-го віршів цього ж розділу ми дізнаємося 
про те, що тільки-но люди усвідомили це й визнали свій без-
надійний стан перед Господом, одразу ж почули: «Не бійтеся 
та не жахайтеся перед цією силенною силою, бо не ваша ця 
війна, але Божа!.. Не вам воювати в цій (битві), поставтеся й 
станьте, і побачите, що Господнє спасіння з вами».

Де і в якому становищі нам годиться перебувати? Ми по-
винні вклонятися Ісусові й перебувати винятково в Ньому,
і на додачу входити в Божий відпочинок. Маємо надіятися 
на Господа, не зводити з Нього свого погляду, виконувати всі 
Його вказівки й настанови, мати «праведний страх» і в жод-
ному разі не діяти за плоттю.

До речі, ось що я хотіла б сказати вам щодо Божого спо-
кою й відпочинку: «входячи в Божий спочинок», ви завжди 
стикаєтеся з протистоянням. Легко мати мир у серці, коли 
відсутні підстави для журби. Невіруючі люди в добрі часи 
свого життя теж мають мир у серці. Але «Божий відпочи-
нок» — це той дар, що допомагає віруючим людям підтриму-
вати мир у серці під час негод і неприємностей. Це — Божий 
подарунок Його дітям.

Для детальнішої ілюстрації цього принципу дозвольте 
мені розповісти вам історію про двох художників, кожного
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з яких попросили зобразити мир і спокій у їхньому розумін-
ні. Відтак перший змалював тихе, спокійне озеро десь високо 
в горах. Другий же — бурхливий, кипучий водоспад і тендіт-
ну березу, що росла поруч, на гілках якої у гнізді тихо спо-
чивала пташка. Тож яка з цих двох картин краще змальовує 
мир і спокій? Як на мене, друга, бо не існує миру без проти-
стояння. Перша, даруйте на слові, зображує застій. Напевно, 
все на цій картині виглядає безтурботним; імовірно, комусь 
навіть закортіло б потрапити в таке місце для відновлення 
сил. Це чудовий малюнок, однак він не відображає справж-
ньої сутності «Божого відпочинку».

Ісус сказав: «Я залишаю вам Свій мир. Свій власний мир 
даю і заповідаю вам, та Я даю не так, як дає світ...» (див. Іван 
14:27). Його мир— це духовний мир, і Його спокій — це та-
кий, що діє не у відсутність бурі й шторму, а навпаки — коли 
життєвий шторм лютує і бушує ураган. Ісус прийшов не для 
того, щоб звільнити нас від будь-якого протистояння, його 
задача — дати нам інший підхід до життєвих негод і негараз-
дів. Візьмімо на себе Його ярмо й навчімося від Нього (див. 
Матвій 11:29). Тобто маємо пізнавати Його шляхи й дивити-
ся на життя так, як робив це Він.

Ісус не турбувався й не клопотався, тому й нам не слід 
цього робити! До речі, коли ви очікуєте часу, в якому не буде 
підстав для турбот і занепокоєння, то запевняю: доведеть-
ся чекати дуже довго, бо такого, мабуть, не настане ніколи.
Я не стараюся вас засмутити, натомість — просто бути 
відвертою! У світі, в якому живемо, панує суцільний хаос. 
Останній оточує нас з усіх боків, та, попри це, не повинен 
панувати в нашому житті.

В Євангелії від Матвія 6:34 Господь радить нам не турбу-
ватися про завтрашній день, бо кожен день має свої турботи. 
Сам Ісус це сказав, а Він, як відомо, точно не був негативною 
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особою. Божий мир і спокій у нашому серці під час бурі штор-
мів прославляє Бога й доводить дієвість Його методів. 

Турботи, турботи, турботи!

Я згаяла роки свого життя, турбуючись і непокоячись 
про те, із чим нічого не могла вдіяти. Як мені хотілося б по-
вернути собі ці роки, змінивши своє ставлення до них. Про-
те коли даний вам Богом час уже минув, повернути його
і щось у ньому змінити аж ніяк неможливо.

Мій чоловік, з іншого боку, ніколи не турбувався. Був 
час, коли мене це дуже сердило, і до деякої міри докучало 
мені, бо він не поділяв мого занепокоєння й не обговорював 
зі мною, що може статися, не втруться Бог у ситуацію і не по-
крий наші потреби. Бувало, я сиділа на кухні, переглядаючи 
наші рахунки й чекову книжку, і все більше засмучувалася 
від побаченого, адже сума до сплати перевищувала кількість 
грошей на нашому банківському рахунку. У цей час Дейв міг 
в іншій кімнаті гратися з дітьми чи дивитися телевізор, поки 
вони стрибають по ньому і встромляють бігуді йому у во-
лосся. Пам’ятаю, як колись звернулася до нього неналежним 
чином: «Чом би тобі не приєднатися до мене й не розібрати-
ся з рахунками замість гратися з дітьми?» І його відповідь: 
«А що, на твою думку, я маю зробити?», викликала в мене 
неабияку хвилю гніву. Я нічого не змогла відповісти, а лише 
розлютилася на його спроможність розважатися, тоді як ми 
перебували в такому скрутному фінансовому становищі.

Тоді Дейв спробував заспокоїти мене, нагадавши, що 
Бог завжди покривав наші потреби й задовольняв усі ну-
жди. Додавши до вище сказаного, що ми вірно виконуємо 
свою частину угоди (тобто віддаємо десятину й пожерт-
ви, молимося й довіряємо Йому), і Господь не має жодних
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підстав порушити виконання Своєї частини. Між іншим, 
слід зауважити: насправді тільки Дейв довіряв Богові,
я ж лише постійно турбувалася.

Я приходила до нього й дітей, деякий час гралася з ними, 
та незабаром тривожні думки знов поверталися до мене,
і я починала питати себе: «Що ж нам робити? Як сплатити 
всі ці рахунки? Що буде, коли?..» Пізніше я починала уяв-
ляти різні кошмари й жахіття, що могли стати реальністю 
нашого життя—у нас відбирають будинок, конфісковують 
автівку, ми відчуваємо приниження перед рідними й друзя-
ми, якщо доводиться прохати їх про допомогу і так далі.
А чи був колись у вашій уяві подібний «фільм», чи дозво-
ляли ви таким думкам постійно турбувати вас? Звісно, таке
з вами траплялося, інакше ви не стали б читати цієї книжки.

Відтак піддавшись і переживши розпачливі розміркову-
вання, нав’язані дияволом, я поверталася на кухню, діста-
вала бланки рахунків, калькулятор, чекову книжку й знову 
бралася за підрахунки. Мабуть, я вважала: якщо посидіти 
над ними достатньо довго, то рішення прийде саме по собі. 
Насправді ж, тільки Бог був здатен вирішити цю ситуацію. 
Що довше я сиділа над рахунками, то більше засмучувалася. 
І все це повторювалося знову й знову! Я кричала на Дейва 
й дітей за те, що вони розважаються, допоки я «несу на собі 
відповідальність за наш добробут»! На ділі ж, це була не 
відповідальність, а тягар, щодо якого Бог чітко звелів мені
у Своєму Слові покласти на Нього.

Між нами кажучи, зараз я згадую про це й усвідом-
люю, скільки чудових вечорів, подарованих мені Богом
у перші роки мого шлюбу, було згаяно. Час, який дає нам Бог,
є безцінним даром. Однак я віддала його дияволові. Ваш час 
належить лише вам, тож мудро ним скористайтеся; згаяний 
час ніколи не повернеться до вас.
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Бог у кілька різних способів задовольнив усі наші потре-
би й покрив усі наші нужди. Він ніколи не підводив нас — 
жодного разу. Наш Бог вірний!

Не турбуйтеся — надійтеся на Бога

Будьте (своїм) життям (і характером) не грошолюб-
ні, (не жадібні, не зажерливі, не хтиві й ненажерливі,) 
задовольняйтеся тим, що маєте, (тобто всіма своїми 
нинішніми обставинами й здобутками). Сам бо (Бог) 
сказав: Я (ніколи й нізащо) тебе не покину, (не підведу 
й не залишу без підтримки, ніколи, ніколи, ні на мить) 
не відступлюся від тебе, (не відпущу зі Своєї руки
й не дозволю стати безпорадним! Ніколи й нізащо!)                                                                                

До Євреїв 13:5

Цей надзвичайно чудовий уривок зі Святого Письма за-
радить вам, коли будете охоплені турботами й занепокоєн-
ням стосовно того, чи втрутиться Бог у вашу ситуацію, чи 
покриє усі ваші потреби й нужди. У ньому Господь перекон-
ливо запевняє нас у тому, що не слід перейматися питанням 
грошей, турбуватися про те, чи зможемо подбати про себе, 
оскільки Він уже пообіцяв нам виконати цю роль. Він га-
рантує, що ніколи не підведе й не покине нас. Виконуйте 
свою частину угоди й не тягніться до Божої. Його частина
є надто важким тягарем, нелегкою ношею для вас. Не будете 
обачні — загинете під його тиском.

Ніколи не турбуйтеся. «Надійся, (покладайся, сподівай-
ся на Господа й будь впевнений у Ньому,) й добре чини, 
землю замешкуй (і тримайся за свою впевненість у Його
вірності; тоді поправді будеш нагодований)» (Псалом 36:3).

Це Божа обітниця, і Він обов’язково її виконає!
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РОЗДІЛ 13

Розум, що засуджує, критикує 
й підозрює 

    
Не судіть, щоб і вас не судили…                                                                    
                                                                    Матвій 7:1, KJV

Уявіть собі, люди сильно мучаться в житті через хиб-
ну звичку засуджувати, критикувати й підозрювати інших. 
Через неї було зруйновано безліч між багатьма людьми.
І знову-таки полем битви в цьому випадку виступає роз-
ум. Диявол може використовувати думки, що починають-
ся зі слів: «Я думаю, що...», в якості дієвого інструменту, 
за допомогою якого робить людину самотньою. Між нами 
кажучи, нікому не подобається перебувати поруч із кимсь, 
хто вважає себе зобов’язаним висловлювати власну думку 
з будь-якого приводу. Іноді розповідати людям те, що ду-
маємо, нам подобається більше, ніж слухати їх, дізнаватися 
щось нове про них і будувати з ними міцні стосунки.

Прикладом, колись я знала одну жінку, чоловік якої був 
дуже заможним бізнесменом. Він як досить тиха й спокій-
на людина мало говорив, тоді як їй хотілося, щоб говорив 
більше. При цьому він як дуже освічена людина постійно 
викликав у неї гнів, адже мовчав і не хотів ділитися досві-
дом, чуючи як хтось у їхній компанії починав розмову на 
тему, що була йому добре знайома.

Отже, якось одного разу, повернувшись додому з вечір-
ки, жінка почала докоряти своєму чоловікові: «Чому ти не 
приєднався до розмови й не сказав цим людям, що тобі про 
все це відомо? Ти сидів і вдавав, ніби взагалі нічого про це 
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не знаєш!» Він же спокійно відповів: «Я багато чого знаю, 
про що можу розповісти, тому здебільшого намагаюся мов-
чати, щоб почути від інших, можливо, щось нове».

Напевно, саме тому цей чоловік був заможний. Він був 
мудрою людиною! Адже дуже рідко людина, що не має му-
дрості, стає насправді заможною. Також людині нечасто 
вдається знайти справжніх друзів, якщо вона не застосовує 
мудрість у стосунках з іншими.

Осуд, самовпевненість і звичка критикувати — це три 
найнадійніші способи зруйнувати будь-які стосунки. Са-
тана, звісно, прагне нашої самотності. Він мріє, щоб нас 
покинули, тому атакує відповідні сфери нашого розуму. 
Сподіваюся, цей розділ навчить вас того, як розпізнати не-
правильний спосіб мислення й боротися з підозрілістю.

Визначення слова «осуд»

У тлумачному словнику понять Старого й Нового За-
повіту слову, що перекладається з грецької мови як «осуд», 
дається наступне визначення: «рішення, засноване на не-
доліках інших». Одним із його синонімів є слово «засуджен-
ня».1 Обидва ці поняття походять від слова «судити», що 
означає «формувати певну думку», і його синонімом є слово 
«вирок».2

Бог — Єдиний, Хто має право судити когось або вино-
сити комусь вирок. Тому, негативно про когось висловлюю-
чись, по суті, ми беремо на себе роль Бога. Не знаю, як ви, та 
мене сама думка про це наповнює страхом Господнім. Я — 
доволі мужня людина, проте мені аж ніяк не хочеться вдава-
ти з себе Бога! Раніше це було для мене чималою проблемою, 
тому я впевнена, що зможу дати вам пораду й поділитися 
кількома принципами, яких навчив мене Бог. Впевнена, це 
допоможе вам у житті.
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Як на мене, певні звички, зокрема критикувати, вислов-
лювати свою думку з будь-якого приводу й засуджувати ін-
ших людей є близькими родичами. Тому поведемо розмову 
про них разом як про одну величезну, серйозну проблему.

Колись я любила критикувати всіх навколо, бо помічала 
винятково те, що було з людиною негаразд, не зважаючи на 
те, що всім у ній подобалося. Деякі люди страждають від цієї 
звички більше, ніж інші. Декотрі — навпаки, адже звикли 
бути таким життєрадісними, що взагалі не хочуть поміча-
ти нічого навколо себе, окрім як того, що викликає радість 
і створює гарний настрій. Відтак вони зовсім не реагують 
на те, що може перешкодити їм насолоджуватися життям. 
Меланхоліки й ті, хто звик усе контролювати, зазвичай на-
самперед бачать лише погане; вони щедро діляться з близь-
кими, друзями, колегами своєю негативною думкою про 
інших людей. Отже, висновок: кожна людина дивиться на 
життя по-різному. Нам подобається розповідати іншим про 
те, що ми думаємо, та при цьому варто розуміти: моя думка 
може здаватися правильною мені, проте не вам, і навпаки. 
Звичайно, нам усім добре відомо, що заповідь «Не вкради» 
стосується всіх без винятку людей, проте зараз йдеться про 
тисячі інших речей, з якими ми стикаємося щодня: самі по 
собі вони не є добрими чи поганими, просто особистою 
справою кожного. Також до цього можна додати, що люди-
на має повне право приймати такі рішення самостійно, без 
будь-якого зовнішнього втручання.

Ми з чоловіком маємо кардинально різний підхід до ба-
гатьох речей. Однією зі сфер, у яких ми помічаємо розбіж-
ності, є благоустрій нашого житла. Річ не в тому, що наші 
смаки повністю розходяться при виборі певних предметів 
домашнього вжитку. Проте пішовши разом по крамни-
цях, у нас виникає таке відчуття, що Дейву завжди подо-
бається щось одне, а мені — щось інше. Чому? Бо ми — дві
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абсолютно різні людини. Його думка нічим не гірша за мою, 
а моя — за його; просто наші оцінки, судження й погляди 
відрізняються. Мені знадобилося багато років на усвідом-
лення того, що з Дейвом, насправді, все гаразд, хоча він і не 
завжди, скоріше, рідко погоджується зі мною. Звісно, рані-
ше я часто висловлювала невдоволення через те, що він не 
поділяє моєї думки, що, у свою чергу, викликало безліч про-
блем у наших стосунках.

Гордість: проблема нашого «Я»

Через дану мені благодать кажу кожному з вас (не 
оцінювати себе надто високо й) не думати про себе 
більш, ніж належить думати, (тобто не мати роздуто-
го сприйняття своїх здібностей,) але думати скромно, 
(тверезо,) у міру віри, як кожному Бог наділив.

                                                                             До Римлян 12:3

Осуд і критика є плодами серйознішої проблеми — гор-
дості. Саме звеличення свого «я» понад усе інше й породжує 
ті проблеми, про які йде розмова. У Біблії неодноразово зу-
стрічаємо застереження щодо зарозумілості. Досягнувши 
успіху в якійсь сфері, дуже небезпечно вважати це винятково 
своєю заслугою. Адже Бог наділив нас даром благодаті, щоб 
ми спромоглися зробити певні речі й досягти в них успіху. 
Проте, стаючи зарозумілими чи маючи надто високу думку 
про себе, ми вже зверхньо дивимося на інших людей, сприй-
маючи їх нижчими за себе. Подібне мислення й ставлення 
огидні в Господніх очах. Вони також відкривають для ворога 
двері нашого життя.
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  Святий страх

Браття, як людина й упаде в який прогріх (чи не-
правильну поведінку), то ви, духовні, (чутливі до 
Духа, які йдуть за керівництвом Духа,) виправляйте 
такого, (відновлюйте й наставляйте на дорогу правди, 
але робіть це без відчуття власної переваги і з) духом 
лагідности, (уважно) сам себе доглядаючи, щоб не 
спокусився й ти! Носіть, (терпіть, переносьте) тягарі 
(й моральні недоліки) один одного, і так виконаєте 
закона Христового, (закона Месії, і вдосконалите те, 
чого вам самим бракує для досконалості). Коли бо хто 
думає, що він щось (надто важливе для того, щоб під-
ставити плече під тягар іншого, при цьому насправді) 
бувши ніщо, (окрім як у своїх власних очах,) сам себе 
той обманює, (бреше собі і вводить себе в оману).

                                                                        До Галатів 6:1–3

Ретельне дослідження цього уривку зі Святого Письма 
показує нам, як слід реагувати на чужі недоліки й хиби, ви-
робивши у себе правильне ставлення до них. Ставмося до 
гордості зі «святим страхом» і будьмо особливо обережними, 
якщо раптом надумали когось засудити чи розкритикувати. 

Ти хто такий, що судиш?

Ти хто такий, що судиш (і журиш) чужого раба? 
Він для пана свого стоїть або падає; але він устоїть, 
бо має Бог (наш Пан) силу (підтримати і) поставити 
його, (щоб міцно стояв).

                                                                        До Римлян 14:4

Проаналізуймо це з такого боку: уявімо, до вас прийшла 
сусідка й почала розповідати, якою має бути шкільна форма 
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у ваших дітей, які їм обирати факультативи тощо. Якою була 
б ваша реакція на це? Або, наприклад, сусідка зупинила вас, 
аби сказати, що їй не подобається, як ви прибираєте ваше 
помешкання. Що ви на це відповіли б? Звісно, ви щиро по-
радили б їй не пхати носа в чужі справи. Отже, саме в цьому 
полягає суть наведеного вище уривку зі Святого Письма. Ми 
всі належимо Богові, і Він здатний підтримати й виправдати 
нас навіть з усіма нашими хибами й недоліками. Ми не від-
повідатимемо одне перед одним — винятково перед Богом,
а тому не слід засуджувати чи критикувати одне одного.

Повірте, диявол постійно зайнятий тим, що посилає 
демонів до людей з однією лише метою — заповнити їхній 
розум думками осуду. Пам’ятаю, як для мене було справж-
ньою розвагою, сидячи в парку чи торговельному центрі, 
просто спостерігати за людьми, що проходили повз мене,
і в думках давати кожному з них оцінку: їхнього одягу, зачі-
ски, супутників і так далі. Безперечно, нам не завжди вдається 
утримати себе від складання певної думки про людей, проте 
ми не зобов’язані її висловлювати. Я вірю, що ми спромож-
ні навіть досягти стану, коли відразу не складатиметься про 
щось або про когось думка чи враження, та навіть якщо це
й станеться, то наша оцінка людини не буде надто критичною.

Часто я кажу собі: «Джойс, тебе це не стосується». Коли 
трапляється, що надто довгі міркування й роздуми про щось 
перетворюють звичайну думку в осуд, знайте — у вас наз-
ріває велика проблема. І вона тільки загостриться й збіль-
шиться, якщо на додачу у вас виникне нестримне бажання 
висловити свої міркування комусь, — можливо, навіть тому, 
кого засуджуєте. Відтак ситуація стане вибухонебезпеч-
ною, бо може завдати значних збитків як у ваших стосун-
ках із людьми, так і в духовній сфері. Ви зможете запобігти 
багатьом проблемам, якщо навчитеся промовляти до себе: 
«Мене це не стосується».
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Даруйте на слові, та в моїй родині критика й осуд були 
звичайною справою, тож я, так би мовити, «виросла з ними». 
Якщо ви росли в схожих умовах, то для вас будувати сто-
сунки з людьми є тим самим, що грати в футбол зі зламаною 
ногою. Я намагалася «грати в футбол» із Богом; я щосили 
прагнула мислити й поводитися, як Він, проте не могла. Дов-
гі роки я була досить нещасною і лише згодом дізналася про 
наявність у моєму розумі твердинь, які перешкоджали зміні 
моєї поведінки. Спершу слід було зруйнувати ці твердині.

Пам’ятайте: ваша поведінка не зміниться, допоки не 
зміниться ваше мислення.

Євангеліє від Матвія 7:1–6 — це відомий уривок зі Свято-
го Письма, в якому йдеться про критику й осуд. Стикаючись 
із проблемами у цій сфері, читайте вище вказаний та інші 
уривки, схожі на нього. Прочитуйте їх, голосно проголошу-
ючи, і використовуйте їх як надійну зброю проти диявола, 
коли останній намагається побудувати твердиню у вашому 
розумі. Можливо, він буде використовувати твердині, спо-
руджені у вашому розумі багато років тому.

Отже, розгляньмо ці вірші, і я детально пояснюватиму 
вам кожну окрему частину цього уривку, у міру того, як бу-
демо їх читати.

Як принцип «сіяння й жнив» діє у сфері осуду

Не судіть, (не критикуйте й не засуджуйте інших,) 
щоб і вас не судили, (не критикували й не засуджува-
ли); бо яким судом судити,(критикувати й засуджува-
ти) будете, таким же осудять (і розкритикують) і вас,
і якою мірою будете міряти (по відношенню до ін-
ших), такою відміряють і вам.                                                                          

 Матвій 7:1-2
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У цих віршах чітко й ясно зазначено, що ми пожнемо те, 
що сіяли (див. До Галатів 6:7). Принцип «сіяння й жнив» діє 
не лише в сільському господарстві або на фінансовій ниві; 
також його можна застосувати до сфери мислення. Посіяв-
ши певне ставлення, ми пожнемо відповідне; і що до фінан-
сової сфери, не сумнівайтеся: так само, як селянин збирає 
врожай, щедра людина пожинає фінансові благословення.

Знаєте, один мій знайомий пастор, коли дізнається, що 
хтось погано висловлюється про нього, звик питати само-
го себе: «Цікаво, це вони сіють, чи я пожинаю?» Безпереч-
но, дуже часто ми пожинаємо «врожай», що є наслідком від 
«сіяння» наших колишніх вчинків по відношенню до інших 
людей.

Лікарю, вилікуй себе!

І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш (і звер-
таєш на неї увагу), колоди ж у власному оці не чуєш 
(і не відчуваєш)? Або як ти скажеш до брата свого: 
Давай вийму я заскалку з ока твого, коли он колода
у власному оці? Лицеміре, вийми перше колоду із 
власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку 
з ока брата твого.

                                                                              Матвія 7:3-5

Уявіть собі, дияволові надзвичайно подобається, коли 
ми зайняті самим засудженням людей через їхні недоліки 
й хиби. Ведучи подібне життя, ми байдужіємо до власних 
мінусів і не працюємо над удосконаленням самих себе! 
Нам не сила змінити інших; на це здатен тільки Бог. Ми не-
спроможні змінити навіть себе, не те що інших. Але наша
відповідальність — співпрацювати зі Святим Духом і до-

132



Розум, що засуджує, критикує й підозрює 145

зволяти Йому здійснювати в нас усю потрібну роботу. Від-
так першим кроком до перемоги є наше щире визнання 
правди про себе. Саме її Господь намагається нам відкрити.

Розмірковуючи й говорячи тільки про недоліки чи хиб-
ні вчинки інших людей, ми зазвичай обманюємо самих себе 
щодо власної поведінки. Тому Ісус велить нам не турбува-
тися й не перейматися думками про негаразди з іншими, 
коли в нас самих удосталь проблем, з якими слід розібра-
тися. Дозвольте Богові спершу виправити вашу ситуацію,
і тоді ви самі збагнете, як із точки зору Біблії допомоги своїм 
ближнім зростати духовно.

Любіть одне одного

Не давайте святого (і нічого священного) псам, і не 
розсипайте перел своїх перед свиньми, щоб вони не 
потоптали їх ногами своїми, і, обернувшись, щоб не 
розшматували й вас...                                                  

                                                                                    Матвія 7:6

Я вважаю, що в цьому вірші йдеться про здатність лю-
бити одне одного, Богом нам дану. А маючи таку здатність
(і наказ від Бога) щодо любові одне до одного, проте на-
томість критикуючи й засуджуючи інших, вважайте, ми взя-
ли щось святе (любов) і кинули це свиням та псам (злим ду-
хам). Отже, ми самі відкрили перед ними двері, дозволивши 
потоптали святиню, а потім, повернувшись, розірвати нас 
на шматки. Ми повинні усвідомити, що здатність «крокува-
ти за любов’ю» — це надійний засіб для захисту від дияволь-
ських атак. Я впевнена, що ворогові не сила завдати шкоди 
тому, хто справді крокує за любов’ю.
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Уявіть, завагітнівши своєю четвертою дитиною, я вже 
була християнкою, сповненою Святого Духа й покликаною 
до служіння, і на додачу такою, що старанно вивчала Біблію. 
Я вже багато знала про те, як за вірою отримати зцілення, 
проте впродовж перших трьох місяців вагітності мені було 
дуже, дуже зле. Я сильно схудла й почувалася знесиленою. 
Здебільшого я просто лежала на дивані, бо мене так сильно 
нудило, і я почувалася такою стомленою й знесиленою, що 
ледь могла поворухнутися. Ця ситуація мене сильно бенте-
жила, оскільки під час перших трьох вагітностей я почува-
лася набагато краще. За тих часів я не дуже добре знала Боже 
Слово, хоча й відвідувала церкву. Тоді я не вміла активно за-
стосовувати свою віру. Тепер же мені були добре знайомі всі 
Божі обіцянки, та попри це, я сильно хворіла, і жодні мо-
литви чи протистояння дияволу не допомагали у вирішенні 
цієї проблеми!

Якось одного дня я, лежачи в ліжку, слухала, як Дейв 
грається на подвір’ї з дітьми, і відтак досить агресивно
почала ставити Богові питання: «Та що взагалі зі мною від-
бувається? Чому мені так зле? Чому я не одужую?» I тут Свя-
тий Дух спонукав мене прочитати 7-й розділ Євангелія від 
Матвія. Я зробила це й відразу почала допитуватися в Госпо-
да, яке відношення цей уривок має до мене й мого здоров’я. 
Проте склалося враження, що розділ мені слід читати знов
і знов. Врешті-решт, Бог нагадав мені про подію, що відбула-
ся за кілька років до цього.

Я проводила домашню групу з вивчення Біблії. Якось од-
ного разу до нас на зібрання завітала молода жінка, яку наз-
вемо Джейн. Отже, за весь час вона не пропустила жодного 
разу, допоки не завагітніла. Їй стало дуже важко регулярно 
приїжджати на зібрання, бо постійна втома й неперервна ну-
дота відбирали в неї всі сили.
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Не повірите, однак лежачи того дня в ліжку, я пригадала 
ще одну «сестру в Христі», якій неодноразово розповідала 
про Джейн, засуджуючи й критикуючи її за начебто «просте 
небажання подолати свої обставини» й старанніше відвіду-
вати нашу групу з вивчення Біблії. Жодного разу ми з нею 
не запропонували Джейн допомогу. У нас просто склало-
ся враження, що вона — слабачка і використовує свою ва-
гітність, аби покривати й виправдовувати свою ледачість.
Тепер я опинилася в такому ж становищі, в якому була 
Джейн за два роки до цього. Бог показав мені: хоча під час 
перших трьох вагітностей я й почувалася набагато краще, 
та своїм осудом і критикою я відкрила двері свого життя 
для диявола. Взявши свої перли, свою святиню (тобто здат-
ність любити Джейн), я кинула їх псам і свиням. Вони ж, на 
ділі, обернулися й накинулися на мене. Повірте, я покаялася 
дуже швидко. Щойно це відбулося, моє здоров’я відновило-
ся, і решту вагітності я вже добре почувалася.

Цей випадок допоміг мені засвоїти один важливий урок: 
я усвідомила, як небезпечно критикувати й засуджувати ін-
ших людей. Хотіла б я констатувати, що після цього жодно-
го разу не припускалася схожих помилок, проте, на жаль, це 
зовсім не так. У цій сфері я ще багато помилялася, проте ко-
жен мій прорахунок Бог використав для того, щоб змінити 
мене, і я надзвичайно вдячна Йому за це.

Ми всі припускаємося помилок. У кожного є слабкості
й хиби. За Біблією, для нас не припустиме критичне або жор-
стоке ставлення одне до одного. Маємо пробачати людям
і виявляти милість одне до одного так само, як і Бог у Христі 
пробачив нам (див. До Ефесян 4:32).
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Критика призводить до самоосуду

Ось тому (не маєш жодного) виправдання ти, кож-
ний чоловіче, що судиш (або звинувачуєш іншого), 
бо в чому осуджуєш іншого (чи виносиш йому ви-
рок), сам себе осуджуєш, бо (постійно) чиниш те саме 
й ти, що судиш (і критикуєш іншого).                                                                             

 До Римлян 2:1

Даруйте на слові, та ми самі робимо те, за що засуджує-
мо інших. Одного разу для розуміння цього принципу Го-
сподь дав мені чудовий приклад. Я довго розмірковувала 
над тим, чому, поводячись певним чином, ми вважаємо це 
нормальним, тоді як інших, вчини вони так само, засуджує-
мо при цьому. Тоді Господь мені сказав: «Джойс, на себе ти 
дивишся крізь рожеві окуляри, а на інших — через збільшу-
вальне скло».

Ми залюбки знаходимо виправдання для власної по-
ведінки, проте вчини хтось інший те саме — і ми до нього 
безжальні. Натомість із людьми варто поводитися так, як 
ми хотіли б, аби вони поводилися з нами (див. Матвій 7:12). 
Це чудовий принцип, який зарадить нам, коли раптом за-
кортить покритикувати когось і осудити.

Розум, що засуджує, — це різновид негативного розуму; 
з ним людина більше думає й помічає чиїсь негаразди, ніж 
його сильні сторони й позитивні звички.

Не будьте негативною людиною, натомість — пози-
тивною!

Це, безумовно, принесе користь іншим людям, проте 
навіть більше це стане в нагоді вам самим.
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Стережіть власне серце

Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи 
(з усією старанністю), бо з нього походить (джерело) 
життя.                                                                            

                                                                              Приповісті 4:23

Прагнете, щоб життя джерелом текло у вас і через вас — 
стережіть власне серце.

Між іншим, деякі думки є абсолютно неприйнятними 
для віруючої людини. У цьому переліку чітко можна відзна-
чити критику й осуд. До речі, все, що Бог нам каже, — заради 
нашого добра й щастя. Повірте, коли людина прямує Його 
дорогою, це приносить чудові плоди; проте вибір шляху, за-
пропонованого дияволом, принесе в її життя зіпсованість
і гнилизну.

Ставтеся до підозри з підозрою

(Любов) усе зносить, (будь-які ситуації й обстави-
ни, і з готовністю) вірить у все (найкраще стосовно 
кожної людини).                                                                            

                                                                         1 до Коринтян 13:7

Між нами кажучи, виконувати цей уривок зі Святого 
Письма завжди було для мене неабияким досягненням і вар-
тувало немалих зусиль. Моя підозріливість була наслідком 
мого виховання. По суті, мене навчили нікому не довіря-
ти, особливо тим, хто прикидається доброю людиною. Та-
кий їхній стан свідчить про те, що їм від мене чогось треба. 
Окрім цього, також я була навчена підозрілості до людей 
і їхніх молитов. По правді, кілька разів різні люди сильно 
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розчаровували мене, причому не тільки в часи, коли я була 
молодою християнкою, але й у часи мого активного христи-
янства. Тож мені довелося виробити в себе нове мислення, 
і доволі успішно. Розмірковуючи над тим, що таке любов,
я чітко усвідомила: вона завжди вірить у все найкраще. Тож 
раптом сатана, отруївши підозрами, набудував твердинь
у вашому розумі, відновити останній вам допоможе винят-
ково Боже Слово, а саме: постійне його вивчення й непе-
рервні роздуми над ним (обдумування Слова, повторення 
його про себе й прокручування його у своїй голові).

Усередині нас мешкає чудовий Святий Дух, Який звер-
тається до нас щоразу, коли думки починають прямувати 
неправильним шляхом. Що стосується мене, то я відчуваю 
Його скерування, коли в голові починають виникати пі-
дозрілі думки. Наша тілесна, чи плотська, людина міркує: 
«Довірися я комусь, і мною скористаються». Можливо, так 
і буде, проте користь, яку ви отримаєте від цього, перевер-
шить увесь ваш негативний минулий досвід.

Довіра й віра приносять радість у наше життя й допо-
магають нашим стосункам із людьми досягти їхнього мак-
симального потенціалу.

Підозри, з іншого боку, завдають неабиякої шкоди взає-
минам і врешті-решт руйнують їх. Суть полягає в наступ-
ному: Божі методи завжди працюють, тоді як людські — ні. 
Бог зневажає критику, осуд, підозри, і ми повинні Його
в цьому наслідувати. Любіть те, що любить Бог, і ненавидьте 
те, що викликає в Нього ненависть. Допускайте те, що допу-
скає Бог, і відкидайте Ним відхилене.

Та зрештою, завжди й у всьому потрібно зберігати
баланс. Зараз не йдеться про те, щоб не бути мудрими
й прозорливими, маючи справу з деякими людьми. Не слід 
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відкривати своє серце кожному, хто стрінеться, дозволяючи 
йому розбити його. Проте, з іншого боку, не варто й ста-
витися до кожної людини негативно, підозріливо, чекаючи 
моменту, коли хтось обов’язково спробує нас використати.

Довіряйте Богові безумовно,
а людям —з обережністю

А як в Єрусалимі Він (Ісус) був у свято Пасхи, то 
багато-хто ввірували в Його Ймення (й приєдналися 
до Нього), побачивши чуда Його, (дива й ознаки, що 
Він їх) чинив. Але Сам Ісус (особисто) їм не звіряв-
ся, бо Сам знав усіх (людей), і потреби не мав, щоб 
хто свідчив Йому про людину, (і не потребував нія-
ких доказів того, якими бувають люди,) бо знав Сам, 
що в людині було. (Він мав здатність бачити людські 
серця.)    

                                                                                Іван 2:23-25

Якось мені довелося пережити надзвичайно неприємну 
ситуацію в церкві. І тоді Бог звернув мою увагу на Євангеліє 
від Івана 2:23–25. У цьому уривку йдеться про стосунки, що 
існували між Ісусом і Його учнями. Тут досить чітко визна-
чається, що Ісус «не звірявся» Своїм учням. Це зовсім не 
означає, що Його ставлення до них було недовірливим чи 
підозрілим. Просто Ісус усвідомлював людську природу 
(що властива нам усім) і тому не ввіряв Себе беззастережно
в руки учнів — саме це пояснює вищенаведений уривок.

Не повірите, але я вивчила свій урок! Відкрившись пев-
ній групі сестер, я втратила баланс у спілкуванні з ними, 
відтак ця ситуація в церкві спричинила неабиякі страждан-
ня й душевний біль у моєму житті. Отже, пам’ятаймо: що-
разу втрачаючи баланс, ми відкриваємо двері для диявола.
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У Першому посланні Петра 5:8 читаємо настанову: 
«Будьте тверезі (й розсудливі, зберігайте баланс), пильнуй-
те (й будьте уважні та обережні)! Ваш супротивник диявол 
ходить, ричучи, як (голодний) лев, що шукає (того, кого він 
міг би схопити й) пожерти».

Зрештою я усвідомила, що почала надто покладатися на 
цих сестер із церкви, довіряючи їм так, як можна довіряти 
тільки Богові. У будь-яких стосунках із людьми має існува-
ти межа. Заходячи надто далеко й перестаючи поводитися 
мудро, нам не уникнути біди й розбитого серця. Без вагань, 
цілком і повністю, безумовно й беззастережно довіряйте 
винятково Господу. Це надасть Святому Духові можливість 
попередити вас, раптом перетнете межу і втратите баланс. 
Насправді, дехто вважає, що має духовну прозорливість, 
хоча на ділі це проста підозріливість. Існує дар розпізна-
вання духів (див. 1 до Коринтян 12:10). Людина, що ним 
володіє, має здатність розрізняти і хороше, і погане, а не 
лише бачити погане. Самі підозри є плодом невідновлено-
го розуму, тоді як дар розрізняти духів — це плід оновле-
ного духа. Тож просіть Бога дати вам справжні дари Духа! 
Пильнуйте за плоттю: не дозволяйте їй видавати свої діла за 
духовні дари. Справжній дар розпізнавання духів спонукає 
людину до молитви, замість пліток. Якщо завдяки своєму 
духовному дару ви спроможетеся помітити в чиємусь житті 
справжню проблему, то відразу отримаєте від Духа наста-
нови стосовно того, як із нею розібратися. У цьому випадку 
ви не станете вдаватися до діл плоті, пліткуючи про людину 
і її проблему, тим самим лише посилюючи останню.
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Приємні слова схожі на мед — вони лікують душу

Серце мудрого чинить розумними уста його, і на 
уста його прибавляє навчання (й переконливість). 
Приємні слова (схожі на) щільниковий мед, солодкий 
(для) душі, (і на) ліки (для кісток).    

                                                                         Приповісті 16:23-24

Слова й думки схожі на кістки й кістковий мозок: вони 
так щільно, тісно пов’язані між собою, що їх важко розділи-
ти (див. До Євреїв 4:12). 

Наші думки — це мовчазні слова, що їх чуємо тіль-
ки ми й Господь, проте вони великою мірою впливають на 
нашу внутрішню людину, наше здоров’я, радість і ставлен-
ня до життя. Те, про що ми думаємо, часто відображається 
в наших словах. А останні, нажаль, інколи виставляють нас
у не дуже гарному світлі. Тож годі й мріяти про радість, кри-
тикуючи, осуджуючи й підозрюючи. За словами Ісуса, Він 
прийшов, щоби дати нам життя, яким ми могли б насолод-
жуватися (див. Іван10:10). І насамкінець, прагніть мати ро-
зум Христа, і тоді ваше життя перейде зовсім на новий рівень.
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РОЗДІЛ 14

Пасивний розум  
Погине народ Мій за те, що не має знання...                                                                
                                                                                    Осія 4:6

Це твердження, безумовно, є правильним, якщо роз-
мова йдеться про пасивність. Більшість християн навіть не 
знайомі з цим терміном, і тим паче не вміють розпізнавати 
симптоми цього явища. Отже, пасивність є протилежністю 
активності. Це надзвичайно небезпечна проблема, адже
в Божому Слові міститься чітке повеління нам бути твере-
зими, обачними, активними (див. 1 Петра 5:8), невтомно 
роздмухувати полум’я й розігрівати дари, вкладені в нас 
Богом (див. 2 до Тимофія 1:6).

Я зустрічала багато різних визначень слова «пасив-
ність» і тому чітко можу її описати як відсутність відчуттів 
і бажань, загальну апатію, байдужість і ледачість. За пасив-
ністю майже завжди стоять злі духи. Дияволові добре знай-
омий той факт, що бездіяльність і безвольність призводять 
до повної поразки віруючої людини. Доки християнин ви-
користовує власну волю, щоб чинити опір ворогові, доти 
останній не зможе здобути перемогу в цій війні. Якщо
ж віруючий стає пасивним, то на нього чекають серйозні 
неприємності.

Безліч християн вважають, що відсутність бажання ви-
конувати обов’язкові речі є показником до того, щоб їх і не 
виконувати. Відтак люди прославляють Бога, віддають де-
сятину й пожертви, дотримують своє слово лише тоді, коли 
їм цього хочеться, — тільки-но їм стає незручно, і вони од-
разу припиняють усе це робити.
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Порожнє місце — принада для диявола!

І місця дияволові не давайте!   
                                                                       До Ефесян 4:27, KJV

Зазвичай сатана займає в нашому житті місце, що з яки-
хось причин залишається порожнім. І для нього абсолютно 
не проблема наповнити порожній, пасивний і бездіяльний 
розум різноманітними неправильними думками. Віруюча 
людина, неактивна у своєму мисленні, яка не протистоїть 
неправильним думкам і міркуванням, часто сприймає 
останні як свої власні. Їй годі й усвідомити, що саме злий 
дух підкидає їх до неї в розум, віднайшовши в ньому по-
рожнину, яка годиться як ідеальне місце для неправильних 
думок.

Це може прозвучати дивно, та одним зі способів захи-
стити свій розум від неправильних думок є наповнення 
його правильними. Диявола можна вигнати з розуму люди-
ни, однак, поблукавши деякий час пустинними місцями, він 
повертається туди, звідки його витурили. І, боронь Боже, 
знайти йому свою колишню домівку порожньою. Як сказа-
но в Євангелії від Луки 11:24–26, тоді він приведе з собою 
інших злих духів. Відтак нинішній стан людини ще більше 
погіршиться в порівнянні з її колишнім. Звісно, не йдеть-
ся про те, що кожна людина, в якої виникають злі думки, 
одержима злим духом. Проте за лихими думками нерідко 
може стояти злий дух. Людина раз за разом може руйнувати 
задуми, проте вони знов і знов повертатимуться до неї. Так 
триватиме, допоки вона не навчиться заповнювати порож-
ні місця у своєму розумі правильними думками. А відтак, 
кожного разу повертаючись, ворог бачитиме, що для нього 
в розумі цієї людини вже не залишилося місця.

143



Пасивний розум 157

Існують активні й пасивні гріхи, які мають однаковий 
об’єднувальний момент — вони свідомі, тобто навмис-
ні. Єдина відмінність у тому, що активний — це гріх, який 
ми здійснюємо свідомо, а пасивним називається гріх, коли 
ми не здійснюємо свідомо те, що здійснити повинні були
б. Інакше кажучи, ми здійснюємо хибні вчинки й не здійс-
нюємо добрих. Прикладом, стосунки можна зруйнувати, 
якщо люди говоритимуть одне одному необдумані слова. Та-
кож збудуванню стосунків не сприятиме відсутність добрих 
слів, які, безумовно, слід було б казати. Природно, пасивна 
людина вважає, що, бездіючи, вона не робить нічого пога-
ного. Реакція такої людини, коли їй вказують на її помилку, 
передбачувана: «Але ж я нічого не зробив!» Хід її думок пра-
вильний, проте поведінка — ні. Тож цілком очевидно: про-
блема й виникла саме тому, що людина нічого не зробила.

Як подолати пасивність

Багато років тому в мого чоловіка Дейва були проблеми 
з пасивністю. У певних сферах життя він був досить актив-
ний: щодня ходив на роботу, грав у гольф по суботах, неділя 
ж була для футболу. Проте у всьому іншому його було вкрай 
важко вмотивувати до якихось дій. Прикладом, щоб повіси-
ти картину на стіну, йому могло знадобитися три або чотири 
тижні. Через подібне у нас часто виникали конфлікти. Мені 
постійно здавалося, що Дейв робить винятково те, що йому 
хочеться робити, і нічого більше. Мій чоловік любив Господа 
і тому почав прохати Його допомоги у розв’язанні цієї про-
блеми, адже Він показав йому всю небезпечність пасивності. 
Дейв усвідомив, що за його бездіяльністю стояли злі духи.
У деяких сферах життя в мого чоловіка не виникало проблем, 
адже, використовуючи власну волю, він був спроможний 
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приймати свідомі чіткі рішення. Однак, що стосується інших 
сфер, то через свою бездіяльність, Дейв, по суті, сам віддавав 
контроль над власною волею, своїми власними руками підко-
ряючи її дияволові. Тиск, який мій чоловік відчував у певних 
сферах, з часом убивав у ньому будь-яке бажання чи мотива-
цію до вирішення певних питань.

Між нами кажучи, вивчення Божого Слова й молитва
є саме тими двома сферами, в яких він був пасивним. Оскіль-
ки я знала, що він не питає в Бога про напрямок, яким слід 
рухатися, мені було важко йому підкорятися. Я сама мала 
проблеми, пов’язані з бунтарським духом, отож, неважко 
зрозуміти, як диявол використовував наші слабкості й хиби 
одне проти одного. Багато людей саме через це розлучається. 
Вони просто не усвідомлюють справжньої причини їхніх по-
стійних сварок. По правді, я була надто агресивною, постій-
но «бігла попереду потягу» у своїх стосунках із Богом, ходила 
за плоттю, робила все, що заманеться, при цьому чекаючи 
благословення від Бога. Дейв, з іншого боку, майже нічого не 
робив — він тільки покладався на Бога, що, насправді, дуже 
мене дратувало. Зараз ми обидва сміємося, згадуючи про 
себе колишніх, тоді як у минулому нам було абсолютно не до 
сміху. І не приверни Бог нашої уваги до Себе, ми поповнили
б перелік подружніх пар, які розлучилися. Дейв постійно 
мені казав, що я біжу попереду потягу у своїх стосунках із Бо-
гом, а я у відповідь йому констатувала, що він сильно відстає 
від Нього, приблизно на двадцять кілометрів. Я була надто 
агресивною, тоді як Дейв— надто пасивним.

Якщо віруюча людина активно не використовує свої 
здібності, дари й таланти у сфері, де їх справді можна й по-
трібно було б застосувати, то її сильні сторони починають 
атрофуватися і стають наче паралізовані. Що довше люди-
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на нічого не робить, бездіє, то менше їй хочеться взагалі 
чимось займатися і змінювати щось навколо себе. Одним із 
найкращих прикладів цього є фізичні вправи. Зараз я займа-
юся спортом за однією чудовою програмою, і що більше я за-
ймаюся, то легше мені стає виконувати різні фізичні вправи. 
Повірте, при початку мені було вельми важко. Між нами ка-
жучи, після кожного тренування я відчувала такий сильний 
біль, адже довгий час взагалі не займалася ніякою фізичною 
активністю. Що довше я нічого не робила, то більше погір-
шувався мій фізичний стан. Я все слабшала й слабшала, бо 
взагалі не тренувала свої м’язи.

Врешті Дейв став помічати, в чому полягала його про-
блема! Він мав справу зі злими духами, що тиснули на ньо-
го через його тривалу пасивність. Отже, коли Святий Дух 
відкрив моєму чоловікові цю істину, він прийняв рішення 
стати активним і агресивним у своїх стосунках із Богом,
а відтак припинити лінуватися, відкладаючи все на потім. 
Прийняти подібне рішення було легко, однак почати дія-
ти згідно з ним — набагато важче, адже в кожній сфері, де 
він раніше проявляв пасивність, йому довелося «розробля-
ти м’язи», допоки сили знов не повернулись до нього. Він 
почав щоранку, до виходу на роботу, прокидатися о п’ятій 
годині для молитви й дослідження Слова Божого. Ось коли 
розпочалася справжня битва! Дияволові не подобається від-
давати раніше ним завойовану територію, і, повірте, він не 
здасться без бою. Тому іноді траплялося, що прокидаючись 
для проведення часу з Богом, Дейв зараз же засинав на ди-
вані. Та навіть попри це, він не відступався від своєї мети —
щоденні ранкові підйоми у спробах налагодити своє моли-
товне життя. Іноді Дейву ставало дуже нудно. Бували дні, 
коли він не бачив жодного прогресу, коли не розумів нічого
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з прочитаного, коли вважав свої молитви безглуздими. Про-
те мій чоловік не здавався, оскільки Дух Святий відкрив 
йому його проблему — пасивність.

І ви не повірите, але я стала помічати: тільки-но вини-
кала потреба повісити картину чи щось полагодити в бу-
динку, Дейв одразу відгукувався на мої прохання. Він почав 
пильнувати за своїми думками й свідомо приймати зважені 
рішення. Часто йому не хотілося цього з природної точки 
зору, проте він перестав керуватися винятково власними 
почуттями й бажаннями тіла. Що частіше він робив те, що 
вважав правильним, то більшу свободу здобував.

Буду з вами відвертою: йому велося досить нелегко. 
І свобода не далася йому за кілька днів або навіть тижнів. 
Пасивність є одним із найскладніших станів, які нам дово-
диться долати, адже, як я казала раніше, наші почуття не 
допомагають нам у цій боротьбі.

З Божою допомогою Дейв рухався вперед, і, між нами 
кажучи, тепер його взагалі не можна було назвати пасивною 
людиною. Він працює адміністратором нашого служіння, ке-
рує проектами, що виходять на радіо й телебаченні, і на до-
дачу завідує фінансами служіння. Дейв усюди подорожує зі 
мною й приймає рішення стосовно всіх наших поїздок. Мій 
чоловік — прекрасний сім’янин. Він регулярно молиться
й приділяє час вивченню Божого Слова. Одним словом, він 
перетворився на чоловіка, гідного пошани, приклад якого не 
соромно наслідувати. Він досі грає в гольф і дивиться спор-
тивні телепередачі, проте це не заважає йому виконувати ба-
гато різних корисних хатніх справ і не тільки. Усі, хто знає 
його зараз і бачить усі його досягнення, нізащо не подумали 
б, що колись він був украй пасивною людиною. Пасивність — 
це стан, який на ділі можна здолати. Однак зауважте, що пер-
шим кроком до подолання пасивності у вчинках є подолання 
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її в розумі. Дейв ніколи не змінився б, спершу не прийнявши 
рішення й не змінивши свого образу мислення.

Правильні вчинки є наслідком
правильного мислення

І не пристосовуйтесь до віку цього (світу, що 
живе, керуючись поверхневими, нічого не значущи-
ми звичаями), але перемініться (й трансформуйтеся 
повною) відновою вашого розуму (й виробіть у себе 
нові ідеали й відношення).                                                           

                                                                           До Римлян 12:2

Через усе Боже Слово червоною ниткою простягаєть-
ся один важливий принцип. Його конче потрібно усвідо-
мити й застосовувати кожному, хто прагне мати переможне 
життя: правильні вчинки є наслідком правильного мислення. 
Дозвольте пояснити це трохи інакше: вам не вдасться змі-
нити своєї поведінки, допоки не зміните власного мислення.
У Божому Царстві першим іде правильне мислення, а за ним 
слідують належні вчинки. Я вірю, що правильні вчинки й від-
повідно правильна поведінка є «плодами» праведного мис-
лення. Більшість віруючих людей намагається поводитися 
належним чином, проте вище вказаний плід не з’являється 
внаслідок самих спроб і намагань. Він розвивається, коли лю-
дина перебуває на Лозі (див. Іван 15:4). А для того, щоб пере-
бувати на Лозі, конче потрібна слухняність (див. Іван 15:10).

Проповідуючи про цей принцип, я завжди згадую По-
слання до Ефесян 4:22–24. У 22-му вірші сказано: «(Зробіть 
усе можливе,) щоб відкинути, (або відкласти,) за першим 
поступованням, старого, (не оновленого) чоловіка, який 
(був характерний для вашого колишнього способу життя й) 
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зотліває в звабливих (спокусах і) пожадливостях». І цю дум-
ку продовжує 24-й вірш; в ньому читаємо: «І зодягнутися
в нового, (оновленого) чоловіка, створеного за Богом (і Його 
подобою) у справедливості й святості правди». Отже, бачи-
мо, що 22-й вірш, по суті, наказує нам припинити неналежне 
поводження, а 24-й радить почати поводитися правильно. 
Однак, 23-й вірш я називаю «перехідним». Він дає настанову 
стосовного того, як перейти від 22-го (де описано неправиль-
ну поведінку) до 24-го вірша (в якому йдеться про праведну 
поведінку): «Відновіться духом вашого розуму (тобто ви-
робіть у себе нове мислення й духовне ставлення)». Повірте, 
неможливо одразу перейти від неправильної поведінки до 
правильної, якщо спершу не змінити своє мислення. Пасив-
на людина, можливо, й прагне поводитися належним чином, 
проте в неї нічого не вийде, якщо цілеспрямовано не зосе-
редити свій розум на впорядкуванні власних думок — щоб 
привести їх у відповідність із Божим Словом і Його волею.

Пригадую, як колись один чоловік прийшов на один із 
моїх семінарів і попрохав, щоб за нього помолилися. Він мав 
проблеми з похіттю. Дуже люблячи свою дружину, він аж 
ніяк не хотів, щоб їхній шлюб розвалився. Проте не звільни-
ся він від похоті, і наслідки були б невідворотними — розпа-
ду шлюбу було б не уникнути.

«Джойс, у мене серйозна проблема з похіттю», — сказав 
він, — «Я ніяк не можу втриматися від стосунків з іншими 
жінками. Будь ласка, помоліться за моє звільнення! Уже 
багато разів за мене молилися, проте я не помічаю жодних 
змін». І Святий Дух звелів мені йому передати: «Так, я по-
молюся за Вас, проте Вам самому доведеться уважно сте-
жити за тим, яким зображенням Ви дозволяєте з’являтися 
на екрані свого розуму. Відтак за бажання бути вільним, Ви 
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не повинні дозволяти собі в думках уявляти порнографічні 
сцени чи бачити себе з іншими жінками».

Як і цей чоловік, багато інших людей, з якими я спілкува-
лася, нарешті усвідомили, чому їм ніяк не вдається отримати 
прориву навіть попри мрію бути вільними: вони прагнуть 
змінити власну поведінку, тоді як не бажають при цьому мі-
няти своє мислення.

Розум — це така сфера, в якій люди часто починають 
«загравати з гріхом». Ісус сказав у Євангелії від Матвія 5:27–
28: «Ви чули, що сказано: Не чини перелюбу. А Я вам кажу, 
що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той 
уже вчинив із нею перелюб у серці своїм». Шлях до грішних 
вчинків лежить через грішне мислення.

Пригадую інший випадок. Одна жінка, яка приходила 
на мою найпершу домашню групу з вивчення Біблії, відда-
ла своє життя Господу й дуже захотіла змінити свою родину 
й шлюб на краще. У всіх сферах її життя діявся справжній 
безлад: її помешкання, діти, шлюб, фінанси, здоров’я — 
буквально все було в жахливому стані, всюди панував ней-
мовірний хаос. Вона відкрито заявляла, що не любить свого 
чоловіка, по суті, проявляючи по відношенню до нього зне-
важливе ставлення. Усвідомлюючи, що останнє не є пра-
вильним, вона зажадала полюбити його, як раніше, попри 
те, що відчувала до нього огиду й навіть не могла зносити 
його присутності. Отже, ми молилися за неї, вона сама мо-
лилася за себе, всі її підтримували! Ми ділилися з нею урив-
ками зі Святого Письма й давали їй слухати аудіокасети 
із записами проповідей. Ми, здається, все перепробували,
і хоча вона наче й виконувала наші поради, в її житті
не спостерігалося жодного прогресу. Що ж було не так?
А відкрилося наступне. Під час однієї з наших розмов
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виявилося, що все своє життя вона була мрійницею. Уявля-
ючи себе казковою принцесою, вона чекала на прекрасного 
принца, який щодня повертається з роботи додому з квітами 
й цукерками, і від його відданості їй просто «зносить дах». 
Кожного дня, годну за годиною вона роздумувала про це.
А тому, коли її втомлений, товстий, спітнілий, брудний чо-
ловік, в якого на додачу не було одного зуба, приходив до-
дому з роботи, вона відчувала до нього лише презирство
й відразу.

Поміркуймо трохи над цією ситуацією. Жінка була на-
роджена згори, проте її життя було в повному безладі. Од-
нак, вона прагнула підкорятися Богові й жити для Нього, 
а також любити свого чоловіка, оскільки усвідомлювала, 
що на це є Божа воля. Попри своє прагнення до перемоги 
в шлюбі й загалом у житті, вона мала мислення, що вело 
прямою дорогою до поразки. Повірте, цій жінці нізащо не 
вдалося б подолати тієї відрази до свого чоловіка, не почни 
вона керуватися в житті «здоровим глуздом». У своїх думках 
вона жила у світі, що не існує й відірваний від справжнього 
життя, тому була повністю не готова до зустрічі з реальні-
стю. Результатом був її пасивний розум. І оскільки жінка не 
приводила його у відповідність зі Словом Божим, злі духи 
почали підкидати їй неправильні, руйнівні думки. Отже, 
насолоджуйся вона й далі тими думками, що приходили від 
ворога, і вважай їх своїми власними, про перемогу можна 
було б тільки мріяти. Однак зміна мислення привела до по-
ступової зміни всього життя. Як результат ця жінка стала 
зовсім інакше думати й сприймати свого чоловіка. Вона до-
корінно змінила своє ставлення до нього. А той, у свою чер-
гу, змінився й сам — як зовні, так і у своєму ставленні до неї. 
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Думайте про те, що вгорі

Отож, коли ви воскресли з Христом (до нового 
життя й таким чином стали співучасниками Його 
воскресіння з мертвих), то шукайте того (безмежного 
вічного скарбу), що вгорі, де сидить Христос по Божій 
правиці. (Зосередьте свої помисли й не переставайте) 
думати про те, що вгорі, (про високе й піднесене,) а не 
про те, що на землі.

                                                                     До Колосян 3:1–2

Знову-таки, ми стикаємося з тим самим принципом: 
хочете мати життя, подароване Ісусом, — невпинно шукай-
те його. Прагніть до цього нового, переможного життя, ду-
маючи про те, що вгорі, а не про те, що на землі.

Апостол Павло прямо й дуже просто про це каже: за 
бажання мати чудове життя, потрібно наповнювати свій 
розум добрими, гідними думками.

Багато віруючих людей постійно мріє про це чудове 
життя, та при цьому сидить і пасивно чекає на якісь хороші 
зміни. Часто вони заздрять тим, хто живе в перемозі, об-
ражаються на Бога, близьких, друзів і колег через, мовляв, 
таке важке й скрутне життя.

І насамкінець, якщо прагнете здобути перемогу над свої-
ми проблемами й негараздами, а також насправді мрієте
стати співучасниками у воскресінні Христа, то мусите про-
явити волю, замість просто сидіти й мріяти! Геть пасив-
ність — будьте активними. Правильним учинкам завжди
передує правильне мислення. Не будьте пасивні у своє-
му мисленні. Почніть чітко мислити й думати правильно
вже сьогодні!
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РОЗДІЛ 15

Розум Христа  
Бо хто розум Господній пізнав (чи зрозумів Його 

думки й цілі), який би Його міг навчати, (давати Йому 
поради й ділитися розумом)? А ми маємо розум Хри-
ста (Месії і надійно бережемо в собі думки, почуття
й цілі, близькі Його серцю)!                                                                  

                                                                       1 до Коринтян 2:16

Я вірю, ви вже встигли твердо вирішити, що мислити-
мете правильно, тож розгляньмо, який спосіб мислення 
Господь вважає правильним. Звичайно, існують такі собі 
думки, що були абсолютно неприйнятними для Ісуса в Його 
земному житті. Отже, за бажання слідувати за Ісусом, нам 
конче потрібно навчитися мислити так, як робив це Він. На-
певно, зараз ви міркуєте: «Але це неможливо, Джойс, адже 
Ісус був досконалим. Навіть якщо мені й вдасться хоч трохи 
змінити на краще власне мислення, то, вважаю, годі й мрія-
ти про те, щоб завжди, у будь-якій ситуації мислити так, як 
мислив Він».

Проте згідно з Біблією, ми маємо розум Христа, а також 
новий дух і нове серце.

Нове серце й новий дух

І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше ну-
тро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам 
серце із плоті. І духа Свого дам Я до вашого нутра,
і зроблю Я те, що уставами Моїми будете ходити, а по-
станови Мої будете стерегти та виконувати.  

                                                                       Єзекиїл 36:26–27
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Ми, християни, маємо нову природу — Божу приро-
ду, що її, по суті, у момент нашого народження згори Сам 
Бог уклав усередину нас. Із цього уривку Святого Письма 
ми розуміємо, що Господь знав: Йому доведеться дати нам 
Свого Духа й нове серце (і розум), щоб підкорялися Його 
законам і були слухняними Його велінням. Від автора По-
слання до Римлян 8:6 чуємо про розум плоті й результат від 
слідування за ним — смерть. Зовсім протилежна картина 
складається з розумом духа: результатом ходіння за ним
є життя. І навчись ми розрізняти, що приносить нам жит-
тя й процвітання, а що зводить у могилу, — і неймовірний 
прогрес нам гарантовано.

Повірте, куди ліпше вам відмовитися від того, що дово-
дить вас до смерті. Якщо певні думки вселяють у вас страх, 
смерть і страждання, то відразу можна збагнути, їхня суть 
полягає в дії розуму духа. Для кращої ілюстрації цього прин-
ципу уявімо, що я роздумую про те, як несправедливо зі 
мною обійшлася якась людина, і починаю на неї гніватися. 
Я вже розігналася у своїх думках щодо того, яку відразу від-
чуваю до цієї людини, наскільки вона мені не подобається. 
Та коли я спроможна розрізняти життя й смерть, то відра-
зу помічу, що ці думки наповнюють мене смертю. А відтак
я відчуваю невдоволення, напругу й стрес — навіть фізич-
ний дискомфорт. Головний біль, біль у животі, надмірна 
втома можуть стати постійними супутниками й плодом не-
правильного мислення. З іншого боку, розмірковуючи над 
тим, яка я благословенна і який добрий до мене Бог, я ста-
ну помічати, як мене почне сповнювати життя. До речі, для 
віруючої людини надзвичайно важливо навчитися розрізня-
ти життя й смерть, що діють у неї всередині. Вклавши у нас 
Свій розум, Ісус зробив усе потрібне, щоби нас сповнювало 
життя. Ми спроможні прийняти рішення жити, керуючись 
розумом Христа.
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Далі в цьому розділі я наводжу перелік дій до виконан-
ня, щоб мати розум Христа.

Крок 1. Думайте про добре

Чи стануть двоє йти разом, не домовившись між 
собою?

                                                                                      Амос 3:3

Якими будуть думки людини, що має розум Христа? 
Безперечно, позитивними. В одному з попередніх розділів 
цієї книжки ми вже вели розмову про важливість і значен-
ня позитивного мислення для людини. За бажання, в якості 
нагадування вам не зашкодить повернутися до 5-го розділу, 
щоби зміцнити своє розуміння важливості правильного 
мислення. Між іншим, я щойно повернулася до нього й от-
римала неабияке задоволення від читання його, попри те, 
що сама була автором. 

Повірте, неможливо переоцінити силу й важливість по-
зитивного ставлення. І Бог має таке. А бажаючи рухатися
з Ним в одному напрямку, ми повинні рішуче налаштувати-
ся на ту ж, Його, хвилю й почати мислити позитивно. Зараз 
не йдеться про контроль над розумом; я просто маю на меті 
розкрити вам усю важливість позитивного мислення для 
будь-якої людини.

Отже, майте позитивний світогляд, позитивний психо-
логічний настрій і ставлення. Позитивні думки й очікуван-
ня не просто мають право на життя в нашому розумі, вони 
повинні панувати в ньому. Тож шануйте себе, дбаючи про 
чистоту своїх розмов і уникаючи негативних тем.

Безперечно, Ісус був взірцем позитивного світогля-
ду й ставлення до життя. Йому довелося знести багато
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випробувань і труднощів, зокрема, особистих нападок — 
Його обманювали, учні Його покинули тоді, коли Він най-
більше потребував їхньої підтримки, з Нього глузували, 
Він був самотній, Його не розуміли, і так далі, і таке інше. 
Проте посеред усіх цих негод Він зберігав позитивне став-
лення. Ісус завсіди мав напоготові добре, підбадьорююче 
слово; Він завжди давав надію тим, хто був поруч із Ним.

Повірте, розум Христа, який маємо ми, християни,
є вже позитивним за своєю природою; тому щоразу, почина-
ючи мислити негативно, ми втрачаємо здатність керувати-
ся розумом Христа. Життя мільйонів людей рясніє чимось 
«гнітючим», що змушує їх страждати. Відтак вони відчува-
ють розчарування, депресію й відчай. Повірте, неможливо, 
перебуваючи в пригніченому стані, мати при цьому пози-
тивне мислення, за винятком коли це стосується людини
з фізичними вадами. Та навіть у такому випадку негативне 
мислення тільки погіршить проблему і її симптоми. До речі, 
пригнічений стан людини видає навіть її зовнішній вигляд: 
голова понурена, кутики рота опущені, очі напівзаплющені, 
спина згорблена. Зазвичай їй хочеться посидіти, полежати
й нічого не робити.

Якщо вірити Псалму 3:4, то Бог є нашою славою, а ще 
Він піднімає нашу голову. Господь прагне наповнити наші 
серця надією, змінити наше ставлення до життя, поліпши-
ти наш настрій і допомогти нам вище підняти голову, руки
й серце. Його щире бажання — змінити все наше життя на 
краще!

Господь воліє підняти нас, тоді як диявол — пригніти-
ти. Сатана використовує неприємності й несприятливі об-
ставини, що виникають в нашому житті, аби змусити нас 
страждати від депресії. У тлумачному словнику дається таке 
визначення слова «впасти в депресію»: «занепасти духом, за-
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смутитися».1 У словнику Вебстера зазначено, що людина, яка 
поринула в депресію, «опустилася нижче рівня навколиш-
ньої місцевості; провалилася під землю».2 Слово «пригнічу-
вати», з іншого боку, означає «занурювати, пригноблювати 
або тримати нижче рівня землі». Між нами кажучи, майже 
на кожному кроці нас підстерігає спокуса думати про щось 
погане. Проте подібні мислі тільки пригнічують нас іще біль-
ше. Негативне ставлення до життя не вирішить наших проб-
лем — воно додасть нам нових до вже існуючих.

Як подолати депресію

У Псалмі 142:3–10 (переклад І.Огієнка) йдеться про де-
пресію й способи її подолання. Розгляньмо докладніше цей 
уривок зі Святого Письма, щоб визначити певні кроки, які 
слід зробити, аби відбити ворожу атаку.

1. Визначте природу й причину проблеми.

Бо неприятель переслідує душу мою, топче живу мою 
до землі... Посадив мене в темряву, як мерців цього світу.
                                                                                           Псалом 142:3

Фраза «посадив мене в темряву, як мерців цього світу», 
поза всяким сумнівом, описує людину, яка перебуває в на-
стільки глибокій депресії, що глибшої й не знайти. До речі, 
зверніть увагу на те, що джерелом, або причиною, депресії, 
чи нападу на людську душу, є сатана.

2. Усвідомте, що депресія краде в людини життя і світло.

Омліває мій дух у мені, (покритий темрявою,) кам’яніє 
в нутрі моїм серце моє...
                                                                                             Псалом 142:4
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Депресія позбавляє людину духовної сили й свободи. 
Наш дух (підкріплений і підбадьорений Божим Духом) 
є вільним і могутнім. Тому сатана, ставлячи собі за мету 
пригнітити його силу й украсти свободу, наповнює наш ро-
зум темрявою. Будь ласка, усвідомте, що відчуттю, яке ми 
звикли називати «депресією», потрібно щосили протистоя-
ти, тільки-но почнете помічати його виникнення. Що довше 
ви його плекатимете, то важче буде йому протистояти.

3. Згадайте добрі часи.

Я згадую дні стародавні, над усіми Твоїми чинами роз-
думую, говорю про діла Твоїх рук. 
                                                                                             Псалом 142:5

У цьому вірші ми чітко бачимо, як автор псалма відре-
агував на цю ситуацію. Він наповнив свій розум спогадами, 
роздумами й міркуваннями. Вочевидь, автор точно знав
і був упевнений, що його думки вплинуть на його почуття,
а відтак почав одразу роздумувати, що сприятиме йому
у відбитті ворожого нападу на його розум. 

4. Прославляйте Господа посеред проблем.

Я руки свої простягаю до Тебе, душа моя прагне Тебе, як 
води (прагне) пересохла земля! Селах. (Зупиніться й спо- 
кійно подумайте про це!)                                                                                                         

Псалом 142:6

Звісно автор псалма знає, як важливо хвалити Господа; 
він простягає руки до Бога і вклоняється Йому. Автор про-
голошує, в чому насправді полягає його нужда, — понад усе 
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йому потрібен Бог. Тільки Господь може дати відчуття за-
доволення.

Досить часто причиною пригніченого стану багатьох 
людей є існування в їхньому житті незадоволених потреб. 
Люди з цим стикаються, однак шукають те, чого потре-
бують, у неправильному місці, що, у свою чергу, додає їм 
проблем.

У книзі Єремії 2:13 Господь каже: «Бо дві речі лихі Мій 
народ учинив: покинули Мене, джерело живої води, щоб 
собі подовбати водозбори, водозбори поламані, що води 
не тримають»(KJV). Лише Бог здатен напоїти спраглу 
душу. Не обманюйтеся, хибно вважаючи, ніби щось, окрім 
Бога, може дати вам повне й непідробне задоволення. Го-
нитва за оманливим щастям завжди приносить розчару-
вання, а останнє відкриває двері для депресії.

5. Прохайте Бога про допомогу.

Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчаєть-
ся! Не ховай Ти від мене обличчя Свого, і нехай я не 
буду подібний до тих, хто сходить до гробу (до могили)!                                                            
                                                                               Псалом 142:7

Автор псалма просить про допомогу. По суті, він 
закликає до Господа: «Поспіши, Боже, бо без Твоєї допомо-
ги я довго не протримаюся». 

6. Слухайте голос Божий. 

Об’яви мені вранці Своє милосердя, бо на Тебе 
надіюсь (і покладаюсь), повідом Ти мене про дорогу, 
якою я маю ходити, бо до Тебе підношу я душу свою!                                                           

                                                                               Псалом 143:8
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Автор псалма впевнений, що йому просто конче по-
трібно почути голос Бога. Він прагне отримати від Господа 
запевнення щодо Його любові й милості. Автор відчайдуш-
но потребує Божої уваги й напряму для свого життя. 

7. Моліться про порятунок.

Урятуй мене, Господи, від моїх ворогів, бо до Тебе вда-
юся!

                                                                               Псалом 142:9

Автор псалма вкотре проголошує, що лише Бог здатен 
допомогти йому.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що весь цей час він фо-
кусується на Богові, замість роздумувати про проблему.

8. Шукайте Божої мудрості, знання й керівництва.

Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій, добрий 
Дух Твій нехай попровадить мене по рівній землі (до 
краю праведності)!
                                                                                         Псалом 142:10

Напевно, з цього вірша можна припустити, що автор 
псалма дещо відступив від волі Божої, чим і спричинив во-
рожу атаку на свою душу. Він прагне бути в центрі Божої 
волі, бо усвідомлює, що це — єдине безпечне місце. Потім 
автор просить Бога допомогти йому зберігати стійкість і ви-
триманість. Як на мене, вислів «попровадить мене по рівній 
землі» вказує на те, що в його емоціях панував безлад. Тож 
прагнення автора бути врівноваженим в емоційному плані, 

160



Розум Христа 175

замість перебувати то на підйомі, то на спаді, є цілком зро-
зумілим. 

Використовуйте свою зброю

Зброя бо нашого воювання не тілесна, (не з плоті 
й крові,) але міцна Богом на зруйнування твердинь; 
(адже нею) ми руйнуємо задуми, (аргументи, теорії й 
міркування) і всяке винесення, що підіймається про-
ти (істинного) пізнання Бога, і полонимо всяке знан-
ня на послух Христові, (Месії, Помазанику).                                          
                                                            2 до Коринтян 10:4–5

Повірте, сатана щосили використовує депресію та інші 
гнітючі життєві ситуації, щоб втягти мільйони людей у без-
одню темряви й відчаю. Часто результатом депресії стає 
самогубство. Зазвичай до самогубства вдаються люди з на-
стільки негативним ставленням до життя, що як результат 
взагалі не мають бодай крихітної надії на краще майбутнє.

Пам’ятайте: негативні відчуття є наслідком негативних 
думок.

Розум — то поле битви, тобто місце, де можна або здобути 
перемогу, або зазнати поразки. Тож, попри будь-які обстави-
ни, прийміть уже сьогодні рішення бути позитивною люди-
ною, що руйнує всі негативні міркування й полонить власне 
мислення на послух Христові (див. 2 до Коринтян 10:5).

Крок 2. Зосередьтеся на Богові

Думку, оперту на Тебе, збережеш Ти у повнім спо-
кої, бо на Тебе надію вона покладає. (Ти збережеш
і підтримаєш у досконалому, незмінному мирі людину, 
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розум якої покладається й надіється на Тебе, думки 
якої зосереджені на Тобі).                                                                                              

  Ісая 26:3

Повірте, Ісус перебував у безперервному спілкуванні зі 
Своїм Небесним Отцем. А такого стану неможливо досяг-
ти, якщо думки не зосереджені на певній особі, на об’єкті 
спілкування. Прикладом, ми з чоловіком разом їдемо в авто, 
він мені щось розповідає, тоді як у цей час я думками деін-
де. Звісно, справжнім спілкуванням це не назвеш, адже я не 
приділяю йому всієї своєї уваги. Тому з упевненістю можна 
сказати, що думки людини, яка має розум Христа, зосеред-
жені на Богові й на всіх Його могутніх вчинках.

Розмірковуйте про Бога і Його вчинки

Насичується, ніби лоєм і товщем, душа моя, а уста 
мої хвалять губами співними, як згадаю Тебе на по-
стелі своїй, розмишляю про Тебе в сторожах нічних.                                           

                                     Псалом 62:5–6, (переклад І.Огієнка)

Пригадаю я (могутні) вчинки Господні, як чудо 
Твоє я згадаю віддавна.

Псалом 76:12,(переклад І.Огієнка)

Про накази Твої розмовлятиму я, і на стежки Твої 
буду дивитись, (стежки життя, окреслені у Твоєму
законі).

Псалом 118:15, (переклад І.Огієнка)

Я згадую дні стародавні, над усіми Твоїми чинами 
роздумую, говорю про діла Твоїх рук.

Псалом 142:5, (переклад І.Огієнка)
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Від царя Давида можна було часто почути, що він 
розмірковує про Бога, Його добрість, Його вчинки і Його 
шляхи. Думки про добрість Божу й дивовижні діла Його 
рук завжди підбадьорюють і надихають. Мені надзвичайно 
подобається дивитися телепрограми про природу, тварин, 
мешканців океану й таке інше, оскільки вони змальовують 
неабияку велич Божу, Його могутність, безмежні творчі 
можливості й спроможність тримати все силою Своєї ве-
личності (див. До Євреїв 1:3). Тому роздуми про Бога, Його 
шляхи й діла мають стати невід’ємною частиною нашого 
життя, якщо прагнемо гарантованих неймовірних перемог 
у своєму житті.

Одним із моїх улюблених уривків зі Святого Пись-
ма є Псалом 16:15, автор якого говорить про Господа:
«А я в правді побачу обличчя Твоє, і, збудившись, насичусь 
Твоєю подобою (й приємністю спілкування з Тобою)!» 
Між нами кажучи, у моєму житті було багато неприємних 
днів через хибні думки, якими ряснів кожен ранок мого 
життя — я дозволяла собі думати про все погане, про що 
тільки могла згадати. Та зараз я маю повне право вас за-
певнити, що з того часу, як Святий Дух навчив мене жити, 
керуючись розумом Христа (розумом Духа, Який мешкає
в мені), моє життя стало набагато приємнішим. Спілкуван-
ня з Богом рано вранці є одним із найнадійніших способів 
правильно почати кожен свій день, а відтак навчитися на-
солоджуватися життям.

Спілкування з Господом

Як Я не піду, Утішитель, (Радник, Помічник, Адво-
кат, Заступник, Підсилювач, Той, Хто готовий надати 
вам допомогу,) не прийде до вас (і не матиме з вами 
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близьких стосунків). А коли Я піду, то пошлю вам 
Його, (щоб ви могли мати з Ним близькі стосунки).                                     

                                                                               Іван 16:7

Ці слова Ісус промовив незадовго до того, як пішов на 
небеса, де нині Він посаджений по правицю від Отця у славі. 
З цього уривку Святого Письма стає очевидно, що Божа 
воля для нас полягає в тісному й щирому спілкуванні з Ним.

Даруйте на слові, та ніщо не може бути до нас ближчим 
за власні думки й погляди. Тож наповни ми свій розум по-
мислами про Господа, і таким чином Він увійде в нашу сві-
домість, дозволивши насолоджуватися спілкуванням із Ним, 
що, у свою чергу, принесе радість, мир і перемогу в наше 
повсякденне життя. Повірте, Він завжди з нами поруч, як
і обіцяв (див. Матвій 28:20; До Євреїв 13:5). Проте неможли-
во усвідомити й осягнути Божу присутність, не думаючи про 
Нього Самого. Я можу фізично перебувати з кимсь в одній 
кімнаті, однак, не факт, що роздумуючи про щось стороннє, 
я, вийшовши з кімнати, згадаю того, хто зі мною був. Те саме 
стосується й нашої спроможності спілкуватися з Господом. 
Щодо Нього, то Він завжди з нами поруч, наша ж частина — 
думати про Нього й постійно переживати Його присутність.

Крок 3. Думайте про те, що Бог любить вас

Ми познали, (зрозуміли, визнали, усвідомили 
завдяки спостереженню й досвіду) й увірували в ту 
любов, що Бог її має до нас, (і віримо в неї, тримаємося 
за неї й покладаємося на неї). Бог є любов, і хто (живе 
й) пробуває в любові, (живе й) пробуває той в Бозі,
і в нім Бог (живе й) пробуває!
                                                                                         1 Івана 4:16 

164



Розум Христа 179

За роки життя з Господом я усвідомила: все, що сто-
сується Божої любові, також стосується і Його присут-
ності. Ніколи не замислюючись про Його любов до нас, годі
й мріяти про те, щоб відчути її й пізнати. Апостол Павло мо-
лився в третьому розділі Послання до Ефесян про те, щоб 
люди особисто відчули й пережили Божу любов. За Біблією, 
Бог любить нас. Та скільки Божих дітей і досі не мають од-
кровення про Його велику безумовну любов?

Я згадую часи самого початку мого служіння. Перед 
своїм першим семінаром я спитала в Господа щодо Його 
поради стосовно теми проповіді. І мене здивувала Його 
відповідь: «Скажи Моїм людям, що Я люблю їх». «Та вони
й так знають це», — немов заперечила я, — «Мені ж хочеться 
проповідувати про щось справді важливе, замість виклада-
ти людям урок недільної школи з Євангелія від Івана 3:16». 
І тоді Господь розкрив мені очі: «Дуже небагато людей нас-
правді знає про те, як сильно Я їх люблю. Адже знай вони 
це, то поводилися б зовсім інакше».

Почавши вивчати тему прийняття Божої любові, я усві-
домила, що й сама відчайдушно її потребую. Відтак Господь 
попровадив мене до Першого послання Івана 4:16, де сказа-
но, що ми повинні осягати Божу любов: постійно пам’ятати 
й роздумувати про неї. Що стосується мого уявлення про 
Божу любов до мене, то воно було нечітке й туманне. Тоді як 
насправді, любов Божа має бути в нашому житті могутньою 
силою, здатною провести через найскладніші випробуван-
ня, урешті привівши до перемоги.

У Посланні до Римлян 8:35 апостол Павло повчає: «Хто 
нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, 
чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи 
меч?» Далі, 37-й вірш: «Але в цьому всьому ми перемагаємо 
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(й стаємо більш ніж переможцями, бо здобуваємо блискучу 
перемогу) Тим, Хто нас полюбив». 

Вивчення цієї теми зайняло в мене немало часу. Проте 
завдяки довгим роздумам про Божу любов і проголошенню 
правди про неї, я врешті збагнула, наскільки сильну любов 
Господь має по відношенню до мене. Я смиренно вивчала на-
пам’ять вірші, у яких ідеться про Божу любов: я розмірко-
вувала над ними й сповідувала їх. Місяці я робила це знов
і знов, і щоразу моє одкровення про Божу безумовну любов 
по відношенню до мене ставало все реальнішим. І відтак за-
раз моє відчуття любові Господньої є настільки реальним, що 
в скрутні часи я втішаю себе «усвідомленням і визнанням» 
того, що Він любить мене, і мені непотрібно чогось боятися.

Не бійтеся

Страху немає в любові, але досконала любов про-
ганяє страх геть...                              

                                            1 Івана 4:18, (переклад І.Огієнка)

Божа любов по відношенню до нас досконала, адже Го-
сподь любить нас такими, які ми є. У Посланні до Римлян 
5:8 читаємо, що «Бог доводить Свою любов до нас тим, що 
Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками» (пере-
клад І.Огієнка).

Між нами кажучи, для віруючих, які мають розум Хри-
ста, просто немислимо жити й розмірковувати над тим, які 
вони жахливі. Їхні думки про себе будуватимуться винят-
ково на праведності. Ви повинні усвідомлювати свою пра-
ведність перед Богом, регулярно розмірковуючи про те, ким 
ви є в Христі. Наше положення перед Богом є правильним 
не завдяки нашим вчинкам. Праведність ми отримали від 
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Нього у дар завдяки Його благодаті. Прийнявши з вірою 
цей дар праведності від Бога, ми дозволяємо Йому почати 
діяти, таким чином виробляючи в нас правильну поведінку. 

Пам’ятайте про праведність,
замість тримати в пам’яті гріх

Бо Того, Хто не відав гріха, (тобто Христа,) Він 
(фактично) вчинив за нас гріхом, щоб стали ми Бо-
жою правдою в Нім (і через Нього й стали єдиним 
цілим із Божою праведністю, почали сприйматися 
як Божа праведність і стали прикладом Божої пра-
ведності — тобто стали такими, яки ми маємо бути: 
прийнятними для Бога, і завдяки Його милості змог-
ли мати правильні стосунки з Ним).                            

                                                                   2 до Коринтян 5:21

Не повірите, але велику кількість віруючих людей по-
стійно мучать хибні думки про них самих. Вони переконані, 
що Бог незадоволений ними через їх недоліки, хиби й не-
вдачі.

А як щодо вас? Скільки часу й сил ви марнуєте, живучи 
з відчуттям провини й осуду? Зверніть увагу, що я сказала 
«марнуєте», адже подібне мислення й означає просте марну-
вання часу, або марну трату часу. Не роздумуйте, наскільки 
жахливою людиною ви були до того моменту, як прийшли 
до Христа. Краще вже думати про свій нинішній статус — 
праведність у Христі. Не забувайте: думки завжди переро-
стають у вчинки. А тому за бажання поводитися краще, 
ніж зараз, спочатку змініть своє мислення. Повірте, якщо ви 
й далі вважатимете й сприйматимете себе як жахливу лю-
дину, то годі й сподіватися від себе кращої поведінки. Вона 
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тільки погіршуватиметься. Щоразу, коли у ваш розум потра-
пляє негативна думка, що засуджує й критикує, нагадуйте 
собі про беззастережну Божу любов до вас і сприймайте 
себе як праведність Божу в Христі. Ви безупинно змінюєте-
ся на краще. Щодня ви зростаєте духовно. Бог має неймовір-
ний план для вашого життя. Це і є те, що ви маєте постійно
й наполегливо осмислювати.

Саме такими думками ви повинні наповнювати свій ро-
зум!

Цілеспрямовано думайте про сказане в Божому Слові; 
не розмірковуйте про все, що приходить у голову, ніби всі ці 
думки належать вам, а не підкинуті ворогом.

Проженіть диявола й почніть рухатися вперед, думаючи 
тільки про хороше.

Крок 4. Нехай ваші думки вас потішають і підбадьо-
рюють.

Коли (маєш дар) утішителя, (то використовуй 
його) на потішання (й підбадьорення).
                                                                                       До Римлян 12:8

Повірте, людина, яка має розум Христа, зберігає у своє-
му розумі лише позитивні, надихаючі, підбадьорюючі думки 
як про інших людей, так і про саму себе, зокрема про свої 
життєві обставини. У наш час утішання й підбадьорення 
є надзвичайно потрібним служінням у Тілі Христа. Однак 
вам не вдасться долучитися до нього й розраджувати когось 
словом, якщо думатимете про всіх погано. Тож не треба за-
бувати: те, що у вас у серці, неодмінно при нагоді злетить 
з вуст. Тому цілеспрямовано робіть усе можливе, щоб ваші 
думки були «сповнені любові». І відтак спрямовуйте їх до 
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людей. Промовляйте до своїх близьких, друзів, колег слова 
підбадьорення.

У тлумачному словнику понять Старого й Нового За-
повіту грецькому слову «parakaleo», що перекладається на-
шою мовою як «утішати», дається наступне визначення: 
«закликати до когось («пара»— поруч, «калео»—кликати), 
переконувати, підтримувати, спонукати до того, щоб лю-
дина прагнула мати певну поведінку».3 Особисто я сприй-
маю це визначення таким чином: стати поруч із людиною, 
закликавши її до здійснення певних кроків у правильному 
напрямку. «Дар утішителя», про який ідеться в Посланні 
до Римлян 12:8, легко помітити в тих людях, хто його має. 
Останні завжди промовляють до тих, хто їх оточує, натх-
ненні слова. Саме завдяки ним ті почуваються краще й зна-
ходять у собі силу не спинятися й, попри все, рухатися далі 
вперед.

«Даром утішителя» володіють не всі, проте кожна люди-
на спроможна навчитися підбадьорювати людей. Існує одне 
дуже просте правило: бачиш щось погане — не думай і не 
говори про це. У людей достатньо бід і без таких як ми, тож 
не засмучуймо їх іще більше своїми словами. Нам варто збу-
довувати одне одного в любові (див. До Ефесян 4:29). Пам’я-
тайте: любов завжди вірить у найкраще стосовно кожної 
людини (див. 1 до Коринтян 13:7). Почніть цілеспрямовано 
думати про людей добре й невдовзі помітите зміни їхньої 
поведінки на краще. Думи й слова є глечиками, в яких мі-
ститься сила, здатна як творити, так і руйнувати. На додачу 
вони є зброєю, що можна спрямувати як проти сатани і його 
задумів, так і в його підтримку, на здійснення руйнівного 
плану.

Уявіть собі, що маєте дитину з певними відхиленнями 
в поведінці, якій вкрай потрібно змінитися. Ви за неї га-
ряче молитеся, просите Бога про Його втручання й зміну
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поведінки дитини на краще. Та якими в реалії мають бути 
ваші думки й слова по відношенню до неї, допоки чекаєте на 
відповідь від Бога? Багато людей не отримує відповідей на 
свої молитви, оскільки власними помислами й мовою самі 
зводять їх нанівець, перш ніж у Бога з’явиться можливість 
щось для них зробити. Можливо, ви молитеся за свою ди-
тину, водночас хибно думаючи про неї? Чи, може, помолив-
шись за її зміну, згодом міркуєте чи навіть кажете іншим 
людям: «Ця дитина безнадійна»? Для переможного життя 
спершу слід привести до ладу, тобто у відповідність зі Сло-
вом Божим, власні думки.

Наше життя неможливо назвати життям згідно зі 
Словом, якщо наші думки не зосереджені на ньому й не погод-
жуються з усім, записаним у ньому.

Затямте: молячись за когось, спочатку приведіть свої 
думки й слова у відповідність із тим, за що підносите молит-
ву, і тільки тоді зможете побачити прорив у власному житті. 
Я не закликаю вас до крайнощів і не спонукаю заперечувати 
існування проблеми. Та коли ваша дитина погано поводить-
ся у школі, і хтось із друзів питає, як справи у вас і в неї, 
то, без вагань, що ви маєте відповісти, усвідомлюючи від-
сутність реальних змін? Годі ніяковіти, натомість ствердно 
скажіть: «Ну, ми ще не досягли прориву в цій сфері, та вірю, 
що Бог працює над цією дитиною, і скоро ми святкуватиме-
мо переміни в її поведінці». 

Крок 5. Виробіть у себе вдячне мислення

Увійдіть в Його брами з подякуванням, на под-
вір’я Його з похвалою! (Будьте вдячні йому й своїми 
вустами) виславляйте Його, ім’я Його благословляйте 
(й хваліть із вдячністю)!                                                                                  
                                                                                          Псалом 99:4
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Людина, яка має розум Христа, рано чи пізно почне 
помічати, що її думки сповнені хвали й вдячності.

Не повірите, але саме через скарги ми найчастіше від-
криваємо двері свого життя для ворога. Деякі люди, воче-
видь, хворіють і відчувають постійну слабкість, безсилля 
через вірус під назвою «скарги». Він, реально небезпеч-
ний, заражає їхні думки й слова. Наше життя не може бути 
сповненим сили, якщо в серці не відчувати вдячності. 
У Біблії неодноразово звучить настанова щодо принци-
пу вдячності. Скарги в думках чи словах приводять у дію 
принцип смерті, тоді як вдячність, що виражається в сло-
вах, активізує й запускає принцип, або механізм, життя. 
У людини з невдячним серцем (розумом), слова, сповнені 
вдячності, звісно, не злітатимуть з вуст. Та коли ми нас-
правді вдячні, нам не сила мовчати — ми обов’язково вия-
вимо свою вдячність за допомогою слів.

Завжди будьте вдячні

Отож, (через Нього невпинно,) завжди приносьмо 
Богові жертву хвали, цебто плід уст, що Ім’я Його слав-
лять (і висловлюють подяку).                        

                                                                         До Євреїв 13:15

Як часто ми повинні висловлювати вдячність? Не-
впинно й безперестанно — у будь-якій ситуації, за будь-що
й будь-коли, бо саме так ми спроможні здобути те перемож-
не життя, що є недосяжним і непідвладним дияволові. Хіба 
йому сила контролювати нас, якщо наші серця сповнені ра-
дості й подяки, попри обставини й ситуації?! Безперечно, 
такий спосіб життя передбачає, що іноді нам доведеться 
приносити жертву хвали й подяки, та краще вже присвячу-
вати свою жертву подяки Богові, ніж віддавати свою радість 
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сатані. Врешті-решт я усвідомила (хоча це було й нелегко), 
що так чи інакше втрачу свою радість, бурчачи й відмов-
ляючись бути вдячною Богові. Інакше кажучи, дух скарг
і нарікань вкраде у мене радість. Між іншим, у Псалмі 33:2 
Давид каже: «Я благословлятиму Господа кожного часу, хва-
ла Йому завсіди в устах моїх!»(переклад І.Огієнка). Як ми 
можемо благословити нашого Господа — невпинною хвалою 
Його у наших думках і словах.

Будьте вдячною людиною — сповненою подяки не тіль-
ки по відношенню до великого Бога, але й до людей. Коли 
хтось робить вам щось приємне, не будьте байдужими — 
обов’язково йому щиро подякуйте за це. А ще висловлюйте 
свою вдячність членам вашої родини. До речі, надто часто 
ми сприймаємо як належне все те, чим Бог благословив нас. 
Відтак найнадійніший спосіб щось утратити — це перестати 
його цінувати. Прикладом, я ціную свого чоловіка; ми з ним 
одружені вже дуже довгий час, та я все одно частенько йому 
нагадую, наскільки він цінний і важливий для мене. Дейв — 
дуже терпляча людина, а ще в нього безліч інших чудових 
рис і якостей. Я впевнена, це стало йому в пригоді не один 
раз — безсумнівно, його достоїнства постійно допомагають 
йому в збудуванні й розвитку добрих стосунків із людьми. 
Отже, висловлювання подяки, особливо виділяючи те, за що 
саме ми вдячні, надзвичайно важливе.

Маючи справу з дуже великою кількістю людей,
я помітила й мене вражає, що дехто вдячний за кожну дріб-
ницю, що для нього роблять, тоді як інші постійно чимось 
незадоволені, хай скільки добра отримали. Я переконана, 
що коренем цієї проблеми є гордість. Деякі люди думають 
лише про себе, і попри все, що для них роблять інші, вони не 
тільки вважають, що так і має бути… ні, вони заслуговують 
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на щось більше! А відтак вони вкрай рідко висловлюють ко-
мусь подяку.

Між нами кажучи, вдячність є корисною й приємною не 
тільки для інших людей. Щодо її впливу на нас — тих, від 
кого вона приходить, — запевняю: вдячність є невичерпним 
джерелом радості. Отже, щодня розмірковуйте про все, за що 
маєте бути вдячні. Завсіди дякуйте Господу під час молитви 
й побачите, як ваше серце наповниться життям і світлом.  

Дякуйте за все й завжди

І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але кра-
ще наповнюйтесь (і будьте керовані Святим) Духом, 
розмовляючи поміж собою (в одному з перекладів — 
«звертаючись до себе») псалмами, і гімнами, і піснями 
духовними, співаючи (голосом,) граючи (на музичних 
інструментах і створюючи мелодії) в серці своєму для 
Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в Ім’я 
Господа нашого Ісуса Христа. 

                                                                    До Ефесян 5:18-20

Який сильний уривок зі Святого Письма!
Тож як нам бути завжди сповненими Святого Духа? Це 

непросто, проте можливо. Для нас це перестане бути чимсь 
недосяжним, якщо ми наставлятимемо самих себе (за до-
помогою власних думок) або інших людей (за допомогою 
наших слів) псалмами, гімнами й духовними піснями. Мені 
здається, що тут йдеться на тільки про цитування урив-
ків зі Святого Письма або співу тієї самої пісні одне одно-
му; скоріш за все, тут мається на увазі привести свої думки
й слова у відповідність із Божим Словом, наповнитися ним, 
дякуючи завжди за все Богові й приносячи жертву хвали.
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Крок 6. Думайте про Боже Слово

Навіть слова Його (і Його думок) ви не маєте, щоб 
у (ваших серцях вони) перебували, бо не вірите в Того, 
Кого Він послав, (не довіряєте Йому й не покладаєте-
ся на Нього. Тому і Його послання в вас не мешкає, 
бо ви не вірите Посланцю, Якого до вас надіслав Бог.)                                                                           
                                                                                             Іван 5:38

Боже Слово — то Його думки, записані на папері, щоб 
дати нам можливість вивчати їх, досліджувати й розмірко-
вувати над ними. Святе Письмо відображає Божий спосіб 
мислення, хід Його думок у будь-якій ситуації й стосовно 
будь-якої теми.

У Євангелії від Івана 5:38 Ісус докоряє деяким невіру-
ючим людям. Цей вірш яскраво демонструє нам, що Боже 
Слово є записаним відображенням Його думок. Тож якщо 
люди хочуть вірити й пожинати добрі плоди своєї віри, то 
вони повинні впустити Слово у своє серце, наче життєдайну 
звістку надії. А для цього, до речі, потрібно безперестанно 
над ним розмірковувати. Саме так Божі думки стають наши-
ми — а це єдиний спосіб виробити в собі розум Христа.

У Біблії, Євангелії від Івана 1:14, Ісуса названо Словом, 
що стало тілом. Повірте, це було б неможливо, не наповнюй-
ся Його розум постійно Божим Словом. Роздуми над ним 
є одним із найважливіших життєвих принципів, що ми їх 
можемо засвоїти. У тлумачному словнику понять Старого 
й Нового Заповіту слову «роздумувати» дається таке визна-
чення: «ставитися з інтересом, виявляти увагу, вправля-
тися з чимось, старанно ставитися до чогось, тренуватися
в чомусь, розмірковувати, уявляти, обдумувати».4 В іншо-
му словнику наводиться наступне визначення цього слова: 
«бурмотіти про себе» або «шепотіти».5
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Як на мене, неможливо переоцінити важливість цього 
принципу. Я називаю його надзвичайно, або життєво важ-
ливим, адже роздуми над Божим Словом несуть життя як 
вам, так і всім, хто вас оточує.

Багато християн боїться слова «роздуми» (або «медита-
ція») через часте вживання цього терміну, коли йдеться про 
окультизм та інші поганські релігії. Однак хочу нагадати вам 
й акцентувати на тому, що сатана не спроможний вигадати 
щось нове. Зазвичай він бере те, що належить Царству Світ-
ла, перекручує це, замилюючи очі, й використовує в цілях 
царства темряви. Тож маємо бути достатньо мудрими, щоб 
усвідомити: коли медитація дає таку силу безбожним лю-
дям, то наскільки могутньою буде від неї сила для тих, хто 
воює на боці добра. Принцип медитації, або роздумів, похо-
дить безпосередньо з Божого Слова. Отже, розгляньмо, що 
сказано про це в Біблії.

Роздумуй, і буде щастити тобі

Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх уст, 
але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб до-
держувати (й виконувати) все, що написано в ній, бо 
тоді зробиш щасливими (й успішними) дороги свої,
(і будеш діяти мудро,) і тоді буде щастити тобі, (і в усьо-
му матимеш успіх).                       

                                                                           Ісус Навин 1:8

У цьому вірші Господь дуже чітко визначає, що нам ніко-
ли в реалії не вдасться виконувати Його Слово, якщо спер-
шу не додержуватимемо його у своїх думках. У Псалмі 1:2–3 
про благочестивого чоловіка читаємо: «У Законі Господнім 
його насолода, і про Закон Його, (Його настанови, інструк-
ції і вчення) вдень та вночі він роздумує, (розмірковує
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й вивчає їх)! І він буде, як дерево, над водним потоком по-
саджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в’яне 
його, і все, що він чинить, щаститься йому, (він процвітає
й досягає зрілості)!» 

Роздумуй і будеш зцілений

Мій сину, прислухуйся до моїх слів, до речей моїх 
ухо своє нахили (й погоджуйся з ними)! Нехай не 
відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх в середині сер-
ця свого! Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла 
усього його лікування (вони й здоров’я).  

                                                                          Приповісті 4:20–22

Якщо пригадати всі значення слова «роздумувати», то 
одне з них звучить, як «виявляти увагу». Згідно з вище наве-
деним уривком зі Святого Письма, слова Господа є джерелом 
здоров’я й зцілення для нашого тіла. Роздуми над Божим 
Словом (розмірковування над ним, обдумування його) на-
справді чинять добрий вплив на стан нашого здоров’я. Мій 
зовнішній вигляд дуже змінився за той час, впродовж якого 
я будувала стосунки з Ісусом. Відтак сьогодні я виглядаю на-
багато краще, бо не хвилююся, не сумую й не страждаю весь 
час. Що більше ми щасливі, то молодше виглядаємо. Тож, 
навіть попри те, що з роками я неминуче стаю більш зрілою, 
всередині день у день я відновлююся, що врешті стає поміт-
ним навіть зовні.

Слухай і пожнеш урожай

І сказав Він до них: Уважайте, що чуєте: Якою мірою 
(уваги й вивчення ви) будете міряти (правду, що ви її 
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чуєте), такою (мірою чесноти й пізнання) відміряють 
вам — (і навіть більше буде дано тим, хто чує правду).

                                                                                 Марко 4:24

Це нагадує мені принцип сіяння й жнив. Що більше ми 
сіємо, то більший урожай зберемо під час жнив. В Євангелії 
від Марка 4:24 Господь затверджує: що більше часу ми з вами 
присвятимо особистому вивченню Слова й роздумам над 
ним, то більше мудрості й правди з нього дізнаємося.  

Читай і пожнеш урожай

(Певні істини, що приховані від нас на деякий час, 
пізніше стануть для нас одкровенням.) Бо немає нічо-
го захованого, що не виявиться, і немає таємного, що 
(з часом) не вийде наяв.

                                                                                 Марко 4:22

Ці два вірші, без сумніву, відкривають нам, що в Божому 
Слові приховані невимовні багатства, тобто могутні таєм-
ниці переможного життя, що їх Бог прагне нам виявити. До 
речі, вони стають явними для тих, хто роздумує над Словом, 
розмірковує над ним, вивчає його й досліджує, вправляється 
з ним у своїх думках і пошепки промовляє його до себе.

Оскільки я — вчитель Божого Слова, то особисто знайо-
ма з цим принципом. Проте іноді в мене складається доcить 
сильне враження, що немає кінця-краю тому, як багато 
всього Бог може відкрити мені лише з одного вірша зі Свя-
того Письма. Прикладом, вивчаючи якийсь уривок сьогод-
ні, я отримую з нього одне одкровення, тоді як завтра він 
може мені відкритися зовсім з іншого боку, по-новому, так, 
як раніше я не сприймала його. Тож Господь не припиняє 
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розкривати Свої таємниці тим, хто старанно вивчає Його 
Слово. Не будьте людиною, що постійно старається жити за 
рахунок чиїхось одкровень. Вивчайте Боже Слово особисто 
й дозволяйте Святому Духові щедро благословляти ваше 
життя правдою, що в ньому міститься з лишком.

Між нами кажучи, я можу дуже довго говорити про роз-
думи над Божим Словом. Як я вже відмічала, це один із най-
важливіших принципів, що їх нам варто засвоїти. Допоки 
ви займаєтесь власними справами впродовж дня, прохайте 
Святого Духа нагадувати вам певні уривки зі Святого Пись-
ма, над якими не завадило б трохи поміркувати. Відтак ви 
будете вражені тим, яка сила виливатиметься на ваше жит-
тя через такі щоденні дії. Запам’ятайте: що більше ви будете 
розмірковувати над Божим Словом, то легше вам буде звер-
нутися до нього по допомогу у важкі часи. Насамкінець за-
тямимо: роздуми над Божим Словом наділяють нас силою
й здатністю його виконувати.

 
Прийміть Слово з лагідністю

Тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок зло-
би, і прийміть із лагідністю (й смиренням) всіяне сло-
во, (що проросло у ваших серцях, пам’ятаючи,) що 
(воно має силу й здатність) спасти ваші душі.

                                                                                 Яків 1:21

Згідно з цим уривком Святого Письма, стає абсолютно 
очевидною здатність Слова врятувати нас від гріховного 
життя. Проте відсутність нашої готовності прийняти його
й дозволити йому вкоренитися в нашому серці (й розумі) 
унеможливлює цей процес порятунку. І тільки достатня 
особлива увага з нашого боку, тобто роздуми й розміркову-
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вання над Словом, дозволять йому вкоренитися в нашому 
житті. Інакше, заглибившись у власні проблеми, ми міцно
в них закріпимося.

Розмірковуючи про негаразди, як свої, так і чужі, що на-
повнюють життя людей які нас оточують, ми тільки більше 
переконуємо себе в існуванні проблеми, зовсім відкинувши 
можливість її вирішення. Нам доступний цілий океан жит-
тя, і черпати з нього можна, тільки старанно вивчаючи Боже 
Слово й розмірковуючи над ним.

До речі, у нашого служіння є програма, що виходить на 
телебаченні по всьому світу, під назвою «Повнота радості 
життя». І повірте, я можу сміливо заявити, спираючись на 
власний досвід: ми на ділі можемо радіти життю й насолод-
жуватися ним на повну силу, якщо будемо любити й викону-
вати Боже Слово.

Оберіть життя!

Бо думка тілесна, (тобто міркування й логіка, не 
керовані Святим Духом,) то смерть (і всі нещастя, 
що є наслідком гріха, як за нашого життя, так і після 
нього), а думка духовна, (керована Святим Духом, то) 
життя та мир (у серці, як за життя, так і після нього). 

                                                                                 До Римлян 8:6

Мабуть, буде не зайвим насамкінець ще раз звернути 
вашу увагу на Послання до Филип’ян 4:8: «Що тільки прав-
диве, (що тільки варте пошани,) що тільки чесне (й достовір-
не), що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, 
що тільки (добре, достойне й) гідне хвали, коли яка чеснота 
(й досконалість), коли яка похвала, думайте про це, (зважуй-
те в серці й думках і зосередьте на цьому всі свої роздуми)!»
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Між нами кажучи, у вище наведеному уривку зі Святого 
Письма прекрасно описаний належний стан нашого розуму. 
Ви маєте розум Христа, тож почніть використовувати його 
на повну. Постійно аналізуйте: будь Ісус на моєму місці, чи 
подумав би Він про це? Якщо ні, то й мені не слід. Вам до-
бре вдасться полонити кожен помисел на послух Христові
(див. 2 до Коринтян 10:5), якщо безперестанно стежитимете 
за тим, які думки отримуватимете у своєму розумі. І будь-
те певні, ваш Помічник, Святий Дух, швидко сповістить 
вас, раптом ваші помисли оберуть неправильний напря-
мок. Тоді перед вами постане вибір: звернути увагу на Його 
настанови й дозволити Духові скеровувати ваш розум або
й далі прямувати за думками й міркуваннями власної плоті 
(свого тіла)? Одна стежка веде до смерті, інша — до життя. 
Вам робити вибір.

Тож оберіть життя!
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ЧАСТИНА I I I

Пустельний менталітет  
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ВСТУП 

(Лише) одинадцять (днів триває подорож) від Хо-
риву, дорога до гори Сеїру, аж до Кадеш-Барнеа, (що 
на кордоні Ханаану; та Ізраїлю знадобилося сорок 
років, щоб подолати цю відстань). 

Второзаконня 1:2

Як відомо, Ізраїльський народ блукав пустелею протя-
гом сорока років, хоча насправді цю відстань можна було 
подолати за одинадцять днів. Тож чому все так склалося? 
Що затримало Ізраїльтян в дорозі на такий довгий час — 
вороги, тяжкі обставини, випробування, що трапилися на 
шляху, а може, дещо інше?

Повірте, я не могла не взяти до уваги цієї ситуації. Від-
так, розмірковуючи над нею, я отримала від Бога могутнє 
одкровення, що стало в нагоді як мені особисто, так і тися-
чам інших людей. Отже, Господь сказав мені: «Ізраїльтяни 
провели в пустелі сорок років замість пройти належну від-
стань за одинадцять днів, бо мали пустельний менталітет».

Досить сидіти на одному місці!

Господь, Бог наш, промовляв до нас на Хориві, го-
ворячи: Досить вам сидіти на цій горі!

                                                                             Второзаконня 1:6

Насправді, історія про ізраїльтян не повинна нас так 
сильно дивувати й бентежити, адже більшість із нас робить 
те саме, що і вони. Ми можемо рази кружляти навколо тієї 
самої гори, замість упевнено рухатися вперед. Тож як ре-
зультат, роки й роки очікування перемоги, тоді як, напевно, 
могли б (і повинні були б) здобути її набагато швидше.
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Я впевнена, що Господь і сьогодні звертається до нас, 
говорячи те саме, що свого часу від Нього чув Ізраїльський 
народ: «Ви надто довго сидите на цій горі; прийшов час ру-
хатися далі». 

Зосередьте свої думки

(Зосередьте свої думки й не переставайте) думати 
про те, що вгорі, (про щось більш високе,) а не про те, 
що на землі.

                                                                             До Колосян 3:2

Уявіть собі, Бог показав мені десять різновидів «пустель-
ного менталітету», який став причиною настільки довгого 
перебування Ізраїльтян у пустелі. Коли я веду розмову про 
«пустельний менталітет», то маю на увазі неправильне мис-
лення. Між іншим, наш спосіб мислення може бути як не-
правильним, так і правильним. Останній, безперечно, надає 
нам перевагу. Що ж до неправильного типу мислення, то він 
небезпечний для нас і перешкоджає нашому рухові вперед. 
Послання до Колосян 3:2 навчає нас зосереджувати свої дум-
ки на правильному напрямку, не відволікаючись на щось 
інше. Неправильне мислення може негативно вплинути як 
на наші життєві обставини, так і на те, що відбувається в на-
шому серці. Деякі люди живуть наче в пустелі, бо їхнє серце 
немов перетворилося на руїну й спустошення.

У моєму житті бували часи, коли обставини складалися 
не так уже й погано, проте я була не спроможна насолод-
жуватися життям, оскільки всередині мене лежала безжит-
тєва «пустеля». У нас із Дейвом був чудовий будинок, троє 
прекрасних дітей, гарна робота й достатня кількість гро-
шей, аби жити й не тужити. Проте я не могла радіти цим 
благословенням, адже одразу кілька різновидів пустельного 
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менталітету оволоділо моїм розумом. Відтак моє життя зда-
валося мені пустелею, бо всюди бачилася сама лише пустка.

Деякі люди сприймають негативно будь-що, хай яким 
воно є, адже все своє життя були нещасні. Вони й гадки не 
мають про те, що їхні обставини колись і якось можуть змі-
нитися на краще. Ще один тип негативних людей — це такі, 
що все сприймають за щось погане, негативне лише тому, що 
самі є такими всередині. Хоч би якою була причина, подіб-
ний світогляд впливає на людину не найкращим чином, ро-
бить її нещасною й зовсім не наближає, а, скоріше, віддаляє 
від Обіцяного Краю.

Бог вивів Ізраїльський народ із єгипетського рабства
й покликав у Край, Ним обіцяний їм у вічний спадок; Край, 
де тече молоко й мед, де вдосталь усякого добра, що годі 
й уявити, де їм нічого не бракуватиме, де вони зможуть 
процвітати в кожній сфері свого життя. Проте переважна 
більшість людей, яких Бог вивів із Єгипту, так і не ввійшла 
в Обіцяний Край; на жаль, майже всі вони померли в пу-
стелі. Як на мене, це одна з найсумніших подій, що можуть 
відбутися в житті Божих дітей — маючи так багато всього 
обіцяного, так нічим і не скористатися, а відтак не насоло-
дитися життям на повну. Між нами кажучи, багато років 
свого християнського життя я була однією з таких людей. 
Я збиралася після смерті потрапити на небеса, однак зовсім 
не насолоджувалася своєю земною подорожжю, провадя-
чи нікчемне життя посеред пустелі. Не вагаючись, я вдячна 
Богові за Його благість, милість і світло, яке врешті-решт 
засяяло в темряві — завдяки ньому Господь вивів мене з неї.

Я молюся про те, щоб остання частина цієї книжки до-
помогла прояснити або пролила світло на ваше життя, добре 
підготувала вас до виходу з пустелі й провела до славного 
світла чудового Божого Царства.
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РОЗДІЛ 16

«Моє майбутнє визначається 
моїм минулим і сьогоденням» 

Пустельний менталітет №1

Без пророчих видінь люд розбещений (і гине без 
одкровення).                                                            

                                                                 Приповісті 29:18, KJV

Ізраїльтяни не мали позитивного бачення стосовно 
свого життя — інакше, вони про щось мріяли б, проте мрії
в них не було. Вони знали, звідки прийшли, однак не усві-
домлювали, куди прямують. Усе в житті Ізраїльтян базува-
лося на всьому баченому раніше й на тому, що бачать зараз. 
Вони були не здатні дивитися на власне життя «очима віри».

Помазаний дарувати визволення

На Мені Дух Господній, бо Мене Він помазав, щоб 
Добру Новину звіщати вбогим. Послав Він Мене
проповідувати полоненим визволення, а незрячим 
прозріння, відпустити на волю помучених, щоб про-
повідувати рік Господнього змилування.

                                                                  Лука 4:18-19

У дитинстві я зазнала великої кривди й пережила на-
силля, оскільки народилася й зростала в неблагополуч-
ній родині. Моє життя рясніло стражданнями й страхом. 
На думку експертів, характер дитини формується впро-
довж перших п’яти років її життя. Тому, безперечно, у мене
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сформувався просто жахливий характер! Я постійно відчу-
вала неспокій, хоч і ховалася за товстими мурами, що сама 
звела для захисту від людей. Так, я вважала, ніхто більше не 
зможе мене скривдити. Я відгороджувалася від інших і ніко-
го не впускала у своє життя, водночас я залишалася зовсім 
самотньою. Мені подобалося контролювати людей через 
страх, що я мала перед ними; я вважала що нормально жити 
в суспільстві я зможу, лише все тримаючи під контролем, бо 
тоді нікому не вдасться мене скривдити.

Проте, подорослішавши, я намагалася жити для Христа 
й вести відповідний спосіб життя; я усвідомлювала, звідки 
прийшла, однак не знала, куди прямую. Мені здавалося, що 
моє майбутнє завжди буде затьмарене моїм минулим. Я мір-
кувала: «Хіба може взагалі людина з оточенням, подібним до 
мого, мати нормальне життя? Ні, бо це немислимо!»

Однак Ісус прийшов для того, щоб дарувати зцілення 
хворим, людям із розбитим серцем, пораненим, надломле-
ним, помученим нещастями людям. Він узяв Собі за мету — 
відчинити двері в’язниць і випустити полонених на волю. 
Як підтвердження можу засвідчити: в моєму житті не було 
жодного прогресу, допоки я не повірила, що насправді можу 
стати вільною. Я конче потребувала позитивного бачення 
для власного життя; я мала повірити, що моє майбутнє не 
визначається моїм минулим чи навіть сьогоденням.

Можливо, ваше минуле було жахливим, та, мабуть,
і нинішні обставини не передвіщають нічого доброго — все 
тільки погіршується й викликає депресію. Очевидно, ви сти-
каєтеся з такими скрутними ситуаціями, що майже втрати-
ли надію на краще майбутнє. Та попри все, я звертаюся до 
вас сміливо й відкрито: ваше майбутнє не визначається ва-
шим минулим або сьогоденням!

186



«Моє майбутнє визначається моїм минулим і сьогоденням» 203

Отже, змініть свій спосіб мислення! Повірте — з Богом 
усе можливо (див. Лука 18:27); про людину такого не скажеш, 
але ми служимо Всемогутньому Богові, Який невидиме пере-
творив на видиме (див. До Євреїв 11:3). Тож віддайте Йому 
свою порожнечу, і побачите, що Він із неї зробить. Єдине, що 
потрібно Богові, — це ваша віра в Нього. Вона є рушійною 
силою, а про все інше Він подбає Сам.

Очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути

І вийде Пагінчик із пня Єссеєвого, і Галузка дасть 
плід із коріння його. І спочине на Нім Дух Господній, 
дух мудрости й розуму, дух поради й лицарства, дух 
пізнання та страху Господнього. Його уподобання
в страху Господньому, і Він не на погляд очей своїх 
буде судити, і не на послух ушей Своїх буде рішати…

                                                                  Ісая 11:1–3

Повірте, ми не спроможні на справедливий суд, якщо 
спираємося на побачене власними очима. Нам конче потріб-
ні духовні «очі, щоб бачити» і духовні «вуха, щоб чути». Від-
так не прислухаймося до того, що говорить світ, натомість 
зважаймо винятково на те, що чуємо від Духа. Дозвольте 
Богові, а не комусь іншому, звертатися до вас, передаючи ба-
чення стосовно вашого майбутнього.

Ізраїльтяни весь час озиралися на своє колишнє життя
й обговорювали його. Бог вивів їх із Єгипту рукою Мойсея, 
через уста якого розповів їм про Обіцяний Край. Він прагнув 
спрямувати їхні погляди на місце призначення, на Обіцяну 
Землю, таким чином відвівши їх від Єгипту і всього, з ним 
пов’язаного. Розгляньмо кілька уривків зі Святого Письма, 
що чітко описують їхнє неправильне ставлення.
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У чому полягала проблема?

І нарікали на Мойсея та на Аарона всі Ізраїлеві 
сини, (і бурчали, і жалілися на ситуацію, в якій опи-
нилися, і звинувачували Мойсея та Аарона). І сказала 
до них вся громада: О, якби ми померли були в єги-
петськім краї, або щоб ми померли були в цій пустині! 
І нащо Господь провадить нас до того Краю, щоб нам 
попадати від меча? Жінки наші та діти наші стануть 
здобиччю... Чи не краще нам вернутися до Єгипту?

                                                                  Числа 14:2-3

Раджу вам принагідно ретельно розглянути цей уривок 
зі Святого Письма. Зверніть увагу на те, якими негативними 
були ці люди: вони скаржилися й ремствували, виявляючи 
готовність здатися за крок до мети й повернутися в рабство, 
замість пройти через пустелю й увійти в Обіцяний Край. По 
суті, у них не було проблем — вони самі були проблемою!

Погані думки породжують хибне ставлення

І не було води для громади, і вони зібралися про-
ти Мойсея та проти Аарона. І сварився той народ із 
Мойсеєм, та й сказали, говорячи: О, якби ми повми-
рали були, коли наші брати вмирали (від чуми) пе-
ред Господнім лицем! І нащо ви і привели Господню 
громаду на цю пустиню, щоб повмирали тут ми та 
худоба наша?

                                                                  Числа 20:2-4

Зі слів самих Ізраїльтян неважко зрозуміти, що вони 
зовсім не довіряли Богові. Їхнє ставлення було вкрай не-
гативне. Воно визначалося як ставлення людей, схильних 
зазнавати поразки. Саме через настрій на програш, адже си-
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туація була далека від ідеальної, Ізраїльтяни вирішили заз-
далегідь, що на них чекає невдача. Навіть не почавши дія-
ти, не вживши якихось заходів, вони вже визнали поразку. 
Таким чином Ізраїльтяни яскраво продемонстрували своє 
ставлення, що, без сумніву, було плодом неправильного 
способу мислення.

Отже, неправильне ставлення є результатом хибного 
мислення.

Невдячне ставлення

І рушили вони з Гор-гори дорогою Червоно-
го моря, щоб обійти едомський край. І підупала 
душа того народу, (і вони стали нетерплячі, впали
в депресію й розчарувалися через труднощі, що 
трапилися їм) в тій дорозі. І промовляв той на-
род проти Бога та проти Мойсея: Нащо ви вивели 
нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бож 
нема тут хліба й нема води, а душі нашій обридла 
ця непридатна, (мерзенна) їжа, (що не насичує).

                                                                                Числа 21:4-5

Між нами кажучи, окрім усіх інших проявів непра-
вильного ставлення, про які йшлося в попередніх урив-
ках, варто зазначити, що в Ізраїльтян було геть відсутнє 
почуття вдячності. Їм ніяк не вдавалося забути про Єги-
пет — місце, звідки вони прийшли, і не думати про пусте-
лю, де вони зараз перебували. Все це загалом і завадило їм 
увійти в Обіцяний Край. Неабияк корисно було б для них 
згадати свого праотця Авраама. Він був не винятком і та-
кож опинявся в доволі неприємних життєвих обставинах, 
стикався з потенційними пастками, проте не дозволив їм 
негативно вплинути на його майбутнє. 
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Покінчіть зі сварками

І сталася сварка поміж пастухами худоби Аврамо-
вої та поміж пастухами худоби Лотової. А ханаане-
янин та періззеянин сиділи тоді в Краю, (і через це 
пастухам було важче отримати доступ до пасовись-
ка). І промовив до Лота Аврам: Нехай сварки не буде 
між мною та між тобою, і поміж пастухами моїми та 
поміж пастухами твоїми, бо близька ми рідня. Хіба не 
весь Край перед обличчям твоїм? Відділися від мене, 
(благаю)! Коли підеш ліворуч, то я піду праворуч,
а як ти праворуч, то піду я ліворуч. І звів Лот свої очі, 
і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена 
вся вона аж до Цоару, перед тим, як Содом та Гомору 
був знищив Господь, (вони були) як Господній садок, 
як єгипетський край! І Лот вибрав собі всю околицю 
йорданську. І Лот рушив на схід, і вони розлучилися 
один від одного.

                                                                            Буття 13:7-11

Повірте, Авраам усвідомлював, яку небезпеку прихову-
ють у собі сварки, а тому сказав Лотові, що їм потрібно роз-
лучитися. Щоб жити в любові з Лотом і уникнути будь-яких 
суперечок у майбутньому, Авраам дозволив племінникові 
першому обрати собі долину, що була б йому до смаку. 
Звісно, той обрав кращий варіант — Йорданську долину,
і вони розійшлися. Однак, варто пам’ятати, що в Лота нічо-
го не було за душею до того моменту, як Авраам благосло-
вив його. Тільки поміркуйте, яким могло бути Авраамове 
ставлення до Лота! Проте він прийняв рішення не кривдити 
свого родича. Авраам знав: поведись він достойно, і Бог про 
нього подбає.
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Зведи очі свої й поглянь навколо

І промовив Господь до Аврама, коли Лот розлу-
чився із ним: Зведи очі свої, та поглянь із місця, де ти, 
на північ, і на південь, і на схід, і на захід, бо всю цю 
землю, яку бачиш, Я її дам навіки тобі та потомству 
твоєму. 

                                                                             Буття 13:14-15

Цей уривок ясно демонструє нам: попри те, що після 
розлучення з племінником Авраамові обставини склалися 
не найкращим чином, Бог наказав йому «звести очі» з того 
місця, де він перебував, і перевести свій погляд на ту землю, 
що Бог волів йому дати. До речі, ставлення Авраама до цієї 
ситуації було настільки правильним, що дияволові забракло 
сили відняти в нього благословення, що їх вилив Бог на його 
життя. Господь понадміру благословив Авраама у багато різ-
них способів. А щодо його володінь, то нині їх стало навіть 
більше, ніж було до розлучення з Лотом.

І насамкінець, я би дуже радила вам поглянути позитив-
но на власне майбутнє й ті можливості, що воно в собі при-
ховує. Відтак почніть називати «неіснуюче, як існуюче» (До 
Римлян 4:17). Розмірковуйте над своїм майбутнім і говоріть 
про нього винятково в позитивному руслі. Хай що ви бачи-
ли в минулому, хай чим живете зараз, приведіть свої роз-
думи у відповідність до мрії, вкладеної Богом у ваше серце.
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«Хтось має все зробити замість мене; 

я не хочу брати на себе відповідальності»

РОЗДІЛ 17

«Хтось має все зробити замість 
мене; я не хочу брати на себе 

відповідальності» 
Пустельний менталітет №2

І взяв Терах Аврама, сина свого, і Лота, сина Гара-
нового, сина свого сина, і Сару, невістку свою, жінку 
Аврама, свого сина, та й вийшов з ними з Уру халдей-
ського, щоб піти до краю ханаанського. І прийшли 
вони аж до Харану, та й там оселилися.                                                            

                                             Буття 11:31 (переклад І.Огієнка)

Одне з визначень слова «відповідальність» звучить так: 
це наша відповідь або реакція на Божу діяльність, іншими 
словами, на те, що Бог робить у нашому житті. «Бути від-
повідальною людиною» означає постійно відгукуватися на 
можливості, надані Богом. 

Уявіть собі, Бог поклав на Аврамового батька відповідаль-
ність, тобто дав йому шанс скористатися можливістю, що
у нього з’явилася. Бог запропонував йому переселитися
в Ханаан, проте замість піти до кінця з Господом, той вирі-
шив зупинитися на півдорозі й оселитися в Харані.

Дуже легко піддатися радісному хвилюванню, вперше 
переживши Боже звернення й пропозицію щось зробити. 
Але, як і Терах, часто ми не доводимо до кінця розпочате, 
бо, завзято заходившись працювати, раптом усвідомлюємо, 
що для досягнення мети знадобиться дещо значно більше, 
ніж просто захоплення й бурхливий порив. Більшість нових 
справ викликають у нас натхнення й захват лише завдяки 
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своїй новизні. Деякий час людину підтримує це відчуття за-
хоплення, проте дійти до фінішу воно не допоможе. Багато 
віруючих схожі на Тераха. Вони наче й упевнено починають 
рухатися до своєї мети, та раптом, відчувши втому й слаб-
кість, спиняються й осідають десь на півдорозі. Вони з раді-
стю й завершили б розпочате, однак не хочуть брати на себе 
відповідальності. Зроби це хтось замість них, і вони із задо-
воленням пожали б урожай. Проте так не буває.

Особисту відповідальність не передати
за дорученням

І сталося назавтра, і сказав Мойсей до народу: Ви 
згрішили великим гріхом, а тепер зійду я до Господа, 
може складу окуплення за ваш гріх. І вернувся Мойсей 
до Господа та й сказав: О, згрішив цей народ великим 
гріхом, вони зробили собі золотих богів! А тепер, коли 
б Ти пробачив їм їхній гріх! А як ні, витри мене з книги 
Своєї, яку Ти написав...

                                      Вихід 32:30–32 (переклад І.Огієнка)

Читаючи Біблію, досліджуючи різні місця Писання,
я помітила, що Ізраїльтяни не хотіли брати на себе жодної 
відповідальності. Мойсей з вірою молився за них; він напо-
легливо шукав Бога й каявся перед Ним замість Ізраїльтян, 
коли ті потрапили в халепу (див. Вихід 32:1–14).

Погляньмо на немовля. Воно взагалі не несе ніякої від-
повідальності. Однак дитина росте, і з плином часу рідні
й близькі починають від неї очікувати відповідних учин-
ків — з віком людина має брати на себе все більше й більше 
відповідальності. Одне з основних батьківських завдань по-
лягає в тому, щоб навчити дитину бути відповідальною. Бог 
прагне навчити Своїх дітей того самого.
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Можу впевнено сказати, що Господь дав мені можливість 
нести служіння — навчати людей Його Слова через радіо
й телебачення по всьому світу, тобто проповідувати Єван-
геліє як у Сполучених Штатах, так і в інших країнах. Проте 
запевняю вас, що моє покликання несе з собою такий тягар 
відповідальності, про який багато-хто навіть не здогадуєть-
ся. Безліч людей мріють про подібне служіння, адже вважа-
ють його нескінченною духовною пригодою.

Часто люди намагаються влаштуватися на роботу в на-
шому служінні, уявляючи, що у світі немає чогось кращого за 
можливість бути частиною християнської організації. Однак 
згодом вони усвідомлюють, що в нас потрібно працювати 
так само, як і в будь-якій іншій компанії: рано прокидатися, 
вчасно приходити на роботу, підкорятися керівництву, брати 
участь у щоденному робочому процесі й так далі. Почувши 
від когось бажання працювати на нас, я пояснюю, що ми не 
літаємо весь день на хмаринці, співаючи «Алілуя», — ми пра-
цюємо, причому важко, старанно й наполегливо. Від своїх 
співробітників ми вимагаємо бути чесними людьми й дося-
гати у своїй справі досконалості.

Звісно, працювати в християнській організації — це ве-
лика честь і привілей, але всім, хто прагне влаштуватися на 
роботу в наше служіння, я пояснюю: навіть коли радісне хви-
лювання, відчуття захоплення й піднесення минають, ніхто 
не відмінятиме вимоги щодо високого рівня відповідальності.

Піди до мурашки!

Піди до мурашки, лінюху, поглянь на дороги її
й помудрій: нема в неї володаря, ані урядника, ані 
правителя; вона заготовлює літом свій хліб, збирає
в жнива свою їжу. Аж доки, лінюху, ти будеш вилежува-
тись, коли ти зо сну свого встанеш? Ще трохи поспати,
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подрімати ще трохи, руки трохи зложити, щоб поле-
жати, і прийде, немов (злодій або) волоцюга, (який
наближається повільно, але неухильно,) твоя неза-
можність, і злидні твої, як озброєний муж, (перед яким 
ти будеш безпорадний)!

                                                                               Приповісті 6:6–11

Ледачий образ мислення, притаманний Ізраїльському 
народу, був однією з причин його перебування в пустелі со-
рок років замість одинадцяти днів. Мені надзвичайно подо-
бається читати цей уривок із книги Приповістей. У ньому 
автор звертає нашу увагу на мурашку: вона не має ані на-
глядача, ані керівника, проте забезпечує усім потрібним себе
й свою родину.

Усвідомте, люди, яких потрібно постійно підштовхувати, 
ніколи не досягнуть у житті чогось вагомого й значущого. Ті, 
хто чинить правду лише тоді, коли за ними хтось спостері-
гає, теж не спроможні на якийсь великий і серйозний крок. 
Наша мотивація до правильного поводження має походити 
зсередини, а не ззовні. Ми повинні жити перед Богом, усві-
домлюючи, що Він усе бачить і обов’язково винагородить 
нас, якщо вірно виконувати все, що Він доручив нам.

Багато покликаних, проте вибраних мало

…Бо багато покликаних, та вибраних мало.
                                             Матвій 22:14 (переклад І.Огієнка)

Якось від одного вчителя Біблії я почула таке тлумачен-
ня цього вірша: багато людей покликані, тобто мають чудову 
можливість робити щось для Господа, але дуже мало-хто го-
товий узяти на себе відповідальність і слідувати цьому по-
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клику. Як я вже згадувала в попередньому розділі, у багатьох 
людей є мрії, проте не всі насправді хочуть щось робити для 
їх здійснення. Люди з «пустельним менталітетом» прагнуть 
мати все, не прикладаючи до цього жодних зусиль.

 
Уставай і йди!

І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав 
Господь до Ісуса, сина Навинового, Мойсеєвого слуги, 
говорячи: Мойсей, раб Мій, помер. А тепер уставай, 
(займи його місце й) перейди цей Йордан ти та весь на-
род цей до того Краю, що Я даю їм, Ізраїлевим синам. 
Кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому,
Я дав вам, як Я говорив був Мойсеєві.

                                                                          Ісус Навин 1:1-3

Отже, Бог сповістив Ісуса Навина про смерть Мойсея
і те, що тепер йому доведеться зайняти Мойсеєве місце, 
щоб перевести Ізраїльтян через Йордан і ввести в Обіцяний 
Край. Стало очевидно, що в Ісуса Навина з’явиться багато 
нової відповідальності. 

Повірте, те саме відбудеться й з нами, коли почнемо ру-
хатися вперед і відвойовувати свій духовний спадок. Про-
те Бог ніколи нас не використовуватиме, якщо помітить 
несерйозне ставлення з нашого боку до покладеної на нас 
відповідальності.  

Ось і настав сприятливий час!

Хто вважає на вітер (і чекає, доки всі обставини бу-
дуть сприятливими), не буде той сіяти, а хто споглядає 
на хмари, не буде той жати.

                                                                           Екклезіяст 11:4
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Мені пригадується 1993 рік. Тоді нас із Дейвом Бог по-
кликав випускати наші програми на телебаченні: «Я даю 
вам можливість проповідувати на телебаченні. Однак, не 
скориставшись нею зараз же, пропустивши її повз, ви шко-
дуватиме все своє життя: вона більше ніколи може у вас не 
з’явитися». Напевно, не попередь нас Бог про нагальне рі-
шення, і ми точно відклали б його на потім, зрештою, втра-
тивши дану Ним можливість. Адже наше тодішнє життя 
було затишним, зручним і неквапливим. Тож пильнуймо, 
бо іноді, надто довго відкладаючи прийняття якогось рішен-
ня, ми стикаємося з тим, що Богові доводиться шукати ко-
гось іншого, хто моментально відгукується на Його заклик.

Між нами кажучи, цілих дев’ять років тривав процес 
«зародження» нашого служіння. І раптом Бог дав нам ней-
мовірну можливість досягти великої кількості людей, адже 
саме про це ми мріяли всім своїм серцем. Однак, для ре-
алізації цього нам довелося залишити своє зручне, спокій-
не життя й узяти на себе нову, небувалу відповідальність.

Повірте, коли Господь закликає Своїх людей дещо здій-
снити, у них завжди виникає спокуса дочекатися «більш 
слушного, або відповідного часу» (Діяння 24:25). Людині 
властива схильність відкладати якісь важливі справи на по-
тім, до моменту, коли це для неї перестане бути важким або 
чогось вартуватиме. Я закликаю вас бути людиною, що не 
боїться брати на себе відповідальність. Стикаючись із про-
тистоянням, ви станете сильніші. Однак, обираючи тільки 
те, що дається легко, ви назавжди залишитеся слабкими.

Бог чекає від нас відповідального ставлення до всього, 
дорученого нам, і сподівається від нас добрих плодів. Не ви-
користовуючи дарів і талантів, що вклав у нас Бог, ми свід-
чимо про те, що безвідповідально ставимося до всього, що 
Він нам довірив.
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Пильнуйте!

Тож пильнуйте, (будьте вкрай уважні, розважливі 
й активні,) бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде 
Син Людський!

                                                                                  Матвій 25:13

Євангеліє від Матвія, 25-й розділ — це надзвичайно важ-
ливий уривок із Біблії, в якому йдеться належне поводження 
в очікування нашого Пана. У перших дванадцяти віршах ми 
читаємо історію про десять дів, п’ятеро з яких були нероз-
умні, а п’ятеро — мудрі. Нерозумні діви не хотіли майже ні-
чого робити й не надали особливого значення підготовці до 
зустрічі з Господом, коли Той прийде. Вони приклали міні-
мум зусиль; не хотіли пройти другу милю, тому як резуль-
тат — взяли замало оливи для своїх каганців. Мудрі ж діви, 
з іншого боку, зробили трохи більше за те, що вимагалося. 
Взявши із собою додаткову кількість оливи, вони вирішили 
бути готовими до довгогоочікування.

Нарешті з’являється молодий. І тут нерозумні діви помі-
чають, що в їхніх каганцях олива скінчилася. Відтак вони, 
звісно, прямують до мудрих із проханням поділитися з ними 
оливою. Зазвичай саме так усе й відбувається з ледачими 
людьми: люблячи все відкладати на потім, ледарі хочуть, аби 
працелюбні й відповідальні люди виконували замість них те, 
чого вони самі робити не схотіли.

Використовуйте те, що маєте

І відповів його пан і сказав йому: Рабе (злий,) лука-
вий і лінивий!

                                                                                 Матвій 25:26
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Далі, у 25-му розділі Євангелія від Матвія ми знаходимо 
притчу, яку Ісус розповів Своїм учням, — притчу про трьох 
рабів, яким господар роздав належні йому таланти. Опісля 
він вирушив до далекої країни, сподіваючись від рабів, що 
ті подбають про його майно до його повернення. Отже, чо-
ловік, який отримав п’ять талантів, використав їх, вигідно 
вклавши й заробивши ще п’ять. Чоловік, який отримав два 
таланти, зробив те саме й заробив ще два. Проте чоловік, 
якому дістався від господаря один талант, закопав його
в землю, оскільки був сильно наляканий. Він остерігався сту-
пити крок за вірою й зробити хоча б щось, адже боявся від-
повідальності. Тепер уявіть повернення господаря. Звісно, 
він від душі похвалив перших двох рабів, які примножили їм 
довірене. Проте рабу, який нічого не зробив зі своїм талан-
том, окрім як тільки заховав, господар сказав: «Ти — злий, 
лукавий і лінивий раб!» І на додачу наказав відібрати в нього 
його талант і віддати тому, хто вже й так мав десять талантів. 
На ледачого й невірного раба чекало суворе покарання.

Отже, наостанок раджу вам використовувати здібності 
й таланти, вкладені у вас Богом. Застосовуйте їх як тільки 
можете, адже за повернення нашого Пана на землю, ви буде-
те спроможні віддати Йому не тільки вам довірене, але щось 
набагато більше.

У Біблії чітко показано: Божа воля полягає в тому, щоб 
ми приносили добрі плоди (див. Іван 15:16).

Покладайте на Бога свої турботи,
а не свою відповідальність

Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас 
Свого часу повищив. Покладіть на Нього всю вашу 
журбу, бо Він опікується вами!                                                                           

 1 Петра 5:6–7 (переклад І.Огієнка)
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Хочу вас підбадьорити: не бійтеся брати на себе від-
повідальності. Навчіться покладати на Господа свою журбу 
й турботи, замість перекладати на Нього свою відповідаль-
ність. Декому добре вдається ні про що не турбуватися.
А дехто став експертом у справі «покладання своєї журби», 
завдяки чому влаштувався так зручно, що разом із турбо-
тами переклав на Бога й свою відповідальність. Хай якими
є життєві обставини, приймайте рішення робити те, що вам 
було довірено, і не тікати від відповідальності лише тому, 
що вона здається надто важкою. Завжди пам’ятайте: одер-
жавши від Бога те, що просите, разом із благословенням ви 
отримаєте й відповідальність. Господь очікує, що, маючи бу-
динок чи авто, ви дбатимете про них. Лінь, напевно, спро-
бує атакувати ваш розум і почуття, проте не забувайте — ви 
маєте розум Христа і тому з легкістю спроможні розпізна-
ти диявольську брехню, відкинути власні почуття й чинити 
правду, незважаючи ні на що. Легко щось просити в Бога… 
однак тільки особиста відповідальність за щось виробляє
в нас Божий характер.

Я згадую часи, коли намагалася вмовити свого чоловіка 
придбати будинок біля озера — у місці, де ми самі б від-
почивали, молилися й вивчали Боже Слово. Там ми могли 
б «сховатися від проблем». Я частенько нагадувала йому
й спонукала його уявляти, як було б чудово, сподобайся це 
місце нашим дітям, онукам, і яким воно було б ідеальним 
для сходин лідерів нашого служіння, а також для ділових 
зустрічей і молитовних зібрань. Звісно, на словах усе вигля-
дало дуже гарно й пробуджувало в мені чудові емоції, проте 
Дейв невпинно показував мені інший бік медалі: нам лише 
доведеться постійно доглядати за цим будинком і витрачати 
на нього гроші. Він нагадав мені про нашу неймовірну зай-
нятість — нам просто бракуватиме часу на постійну увагу до 
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ще одного будинку. З його допомогою на мене накотися спо-
гади про догляд за газонами, прибирання, платежі за пози-
кою тощо. Дейв запевнив, що замість нести відповідальність 
за свій власний будинок, набагато легше буде орендувати 
помешкання, коли раптом захочеться десь відпочити. Між 
нами кажучи, я зважала тільки на емоційну сторону питан-
ня, тоді як його точка зору була надзвичайно практичною.

Тож підсумуймо: щоразу, приймаючи якесь рішення, ми 
повинні враховувати не тільки радість, яку воно принесе нам, 
а й тягар відповідальності, який ляже разом з усім на наші 
плечі. Будинок біля озера — це блискуча ідея для тих, хто 
може приділяти йому час. У нас такої можливості не було. 
Десь глибоко в серці я усвідомила це, та все одно протягом 
цілого року намагалася вмовити Дейва придбати будинок 
біля озера. Звісно, зараз я рада, що тоді він не погодився. Бо 
здайся він, і вже за деякий час після користування цим будин-
ком ми, напевно, почали б нарікати на те, скільки зусиль нам 
доводиться докладати, щоб за ним доглядати. Врешті-решт 
ми продали б його. До речі, пізніше виявилося, що наші друзі 
придбали будинок біля озера, тож із їхнього дозволу ми ним 
користувалися, коли всім було зручно. А за кілька років після 
цього і в нас з’явилася можливість придбати власний буди-
нок. Одне можу сказати: це відбулося у відповідний момент 
слушного часу й абсолютно відрізнялося від того, коли мені 
вперше кортіло придбати будинок біля озера. Просто хотіти 
чогось недостатньо —потрібна абсолютна готовність узяти 
на себе відповідальність за власне рішення.

І насамкінець, якщо ви керуватиметеся мудрістю, то по-
бачите, як Бог неймовірним чином покриє всі ваші нужди 
й задовольнить потреби. Кожен, хто має розум Христа, не 
покладатиметься у своєму житті на емоції, натомість — ви-
нятково на мудрість.

Будьте відповідальною людиною!
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РОЗДІЛ 18

«Благаю, нехай усе буде легко; 
я не впораюся, якщо життя 

буде надто важким!» 
 

Пустельний менталітет №3

Бо ця заповідь, що я сьогодні наказую тобі, не тяж-
ка вона для тебе, і не далека вона.                                                          

                                                                    Второзаконня 30:11

Цей різновид неправильного мислення дуже схожий на 
той, про який велася розмова в попередньому розділі, про-
те він зустрічається серед дітей Божих так часто, що, як на 
мене, не тільки має право, а й заслуговує на окремий розділ 
цієї книжки.

«Я не впораюся з труднощами!» —це одне з найбільш 
поширених виправдань серед людей, які прохають про мо-
литовну підтримку. Часто до мене приходить хтось, кому 
потрібна порада чи молитва. Однак, почувши від мене, що 
сказано в Божому Слові про їхню ситуацію, чи, прикладом, 
що я чую безпосередньо від Духа Святого, вони відповіда-
ють: «Я знаю, що це правильно; Бог мені показував те саме. 
Але, Джойс, це надто важко». Повірте, ворог намагається 
підкинути в розум людей цю фразу, щоб змусити їх здатися. 
Відкривши цю істину кілька років тому, Бог звелів мені не 
промовляти жодного слова про те, як важко. Він завірив, 
що викини я зі свого життя скарги й нарікання, і воно ста-
не набагато легшим. Навіть уже вирішивши ступити крок
і щось здійснити, іноді ми марнуємо так багато часу на 
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роздуми й розмови про те, «як це важко». Зрештою, справа 
на ділі починає здаватися важчою, ніж могла б бути, май 
ми позитивний світогляд, замість негативного.

Коли завдяки вивченню Божого Слова я збагнула, як 
маю жити, поводитися, і почала порівнювати це зі своїм 
реальним становищем, то часто стала повторювати: «Боже,
я хочу робити все по-Твоєму, але це так важко». І тоді Го-
сподь показав мені вірш із книги Второзаконня 30:11, де Він 
запевняє, що заповіді Його не надто важкі й далекі від нас. 
А все тому, що Господь дає нам Свого Духа, Який могутнім 
чином діє в нас і допомагає у всьому, нам дорученому Богом. 

Помічник

І вблагаю Отця Я і Втішителя (Радника, Помічни-
ка, Адвоката, Заступника, Підсилювача, Того, Хто го-
товий надати вам допомогу,) іншого дасть вам, щоб із 
вами повік перебував.  

                                                                                         Іван 14:16

Повірте, важко буває тоді, коли ми намагаємося робити 
щось власними зусиллями, не надіючись на Бога й не по-
кладаючись на Його благодать. Якби все наше життя було 
легким і простим, то ми не потребували б сили й допомо-
ги Святого Духа. У Біблії Його названо «Помічником». Він 
мешкає всередині нас і завсіди перебуває поруч із нами, 
щоб допомагати й наділяти спроможністю виконувати те, 
на що ми не здатні самі. Також без Його допомоги нам годі
й мріяти про виконання чогось надскладного з легкістю.
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Простий і складний шлях

І сталося, коли фараон відпустив був той народ, 
то Бог не повів їх дорогою землі филистимської, хоч 
була близька вона. Бо Бог сказав: Щоб не пожалкував 
той народ, коли він побачить війну, і не вернувся до 
Єгипту. 

                                                                                        Вихід 13:17

Будьте впевнені: почавши вести вас кудись, Богові до 
снаги допровадити вас до фінішу. Він не допустить, щоб 
наші життєві випробування перевищували наші сили (див. 
1 до Коринтян 10:13). Хоч би що Бог замовив, Він за це за-
платить. Повірте, нам не доведеться жити в безперервній 
боротьбі, навчися ми завжди й за будь-яких обставин по-
кладатися на Нього й черпати від Нього потрібну силу. По-
чувши від Бога прохання щось зробити, не відступайтеся 
від нього тільки тому, що стало надто важко. У складні часи 
проводьте більше часу з Господом — більше покладайте-
ся на Нього й більше приймайте Його благодаті (див. До 
Євреїв 4:16).

Благодать — це Божа сила, що дається вам безплатно 
й через вас здійснює те, на що ви самі не спроможні. Тому 
стережіться думок на кшталт: «Я з цим не впораюся; це над-
то важко». Іноді Бог обирає вести нас складнішим шляхом, 
адже здійснює в нас певну роботу. Як узагалі можна навчи-
тися на Нього покладатися, коли все в житті йде легко й не-
вимушено, а відтак нам легко впоратися з усім самотужки?

Прикладом, Ізраїльський народ Господь повів довгим
і складним шляхом. По правді, Ізраїльтяни були боягуза-
ми, і Бог повинен був здійснити в них певну роботу, щоб 
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підготувати до битв, які на них чекали в Обіцяному Краї. 
Хоча дорога й була важкою, їм вона такою не здалася. Тож, 
затямимо: Бог ніколи не покладе на нас тягар, що нам не 
сила знести. Наш життєвий шлях стає надто важким лише 
тоді, коли нам самим він здається нестерпним.

Багато хто вважає, що вхід в Обіцяну Землю означає від-
сутність будь-яких битв, але це не так. Коли почитати, що 
відбулося після того, як Ізраїльський народ перейшов Йор-
дан і почав завойовувати Край, обіцяний Богом, то відкриє-
те для себе цікавий факт: битви точилися одна за одною. Та 
попри виснаження, Ізраїльтяни перемогли у всіх битвах, бо 
спиралися на Божу силу й виконували Його вказівки. Бог 
обрав для них довший і складніший шлях через пустелю, 
попри існування коротшого й легшого, бо знав: люди ще не 
готові до битв, які на них чекали в Обіцяному Краї. Господь 
усвідомлював: зустрінься вони з ворогом —і втеча назад 
у Єгипет неминуча. Відтак Божий шлях для них виявив-
ся важчим, адже Він прагнув відкритися Своєму народові
й показати, що не слід покладатися на самих себе.

За скрутних часів розум людини підказує їй, що краще 
здатися. Сатана впевнений: здобудь він перемогу над нами
в наших думках, і йому буде порівняно легко перемогти нас 
і в реальному житті. Саме тому вкрай важливо не дозволи-
ти собі занепасти духом, ослабнути й здатися.

Тримайтеся!

А роблячи добре, (давайте не будемо) знуджу-
ватися, (втомлюватися й слабнути,) бо часу свого
(й призначений строк) пожнемо, коли не ослабнемо, 
(не втратимо мужність і не стомимося).  

                                                                                         До Галатів 6:9
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Як не дивно, та слабкість і втома починаються з думок 
про поразку. Святий Дух чітко наказує нам відкидати подіб-
ні думки, бо якщо тільки не ослабнемо, то врешті-решт по-
жнемо добрий урожай.

Подумайте про Ісуса. Одразу після того, як Він був хре-
щений у воді й сповнився Святого Духа, останній повів Його 
в пустелю, де на Ісуса чекали випробування й спокуси від ди-
явола. Проте Він не став скаржитися й не засмутився, зане-
павши духом. Також Ісус не почав розмірковувати чи думати 
про погане. Він не розгубився і не став гадати, чому це саме
з Ним відбувається, чому саме Його це спіткало! Він прой-
шов усі випробування й вийшов із пустелі переможцем.

Під час цих випробувань і спокус наш Господь не блукав 
пустелею сорок днів і ночей, жаліючись і скаржачись на те, як 
Йому важко. Він черпав сили у Свого Небесного Отця, а від-
так здолав усі випробування й труднощі (див. Лука 4:1–13).

Чи можете собі уявити, як Ісус подорожує зі Своїми уч-
нями по всій країні, розповідаючи про те, як Йому важко? 
А в наступну картину взагалі складно повірити: Ісус обго-
ворює з ними, як Йому буде важко піти на хрест... як Він 
боїться майбутнього... чи як важко Йому жити, зносячи всі 
негоди їх мандрівного життя, блукаючи курними дорога-
ми, не знаючи, де перепочити, і не маючи даху над головою.

Між іншим, я теж подорожую з місця на місце по всій 
країні, проповідуючи Євангеліє. У це важко повірити, але 
мені довелося навчитися ніколи не скаржитися на трудно-
щі, пов’язані з моїм служінням. Я не нарікаю на те, як важко 
щоразу зупинятися в різних готелях, постійно харчуватися
в ресторанах, кожні вихідні спати в іншому ліжку, довго 
не бувати вдома, знайомитися й ставати друзями з новими 
людьми — і потім одразу вирушати до іншого міста.
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Усвідомте, ми з вами маємо розум Христа й тому спро-
можні реагувати на ситуації, як Він: подумки бути готовими 
до перемоги, замість поразки.

Страждання передує успіхові

Отож, коли тілом Христос постраждав за нас, то оз-
бройтеся й ви тією самою думкою (й готовністю кра-
ще з терпінням постраждати, ніж не догодити Богові). 
Бо хто тілом постраждав, (маючи розум Христа,) той 
перестав (навмисно) грішити (й догоджати собі та 
світу і тепер живе, щоб догоджати Богові. Отже, те-
пер він має змогу) решту часу в тілі жити вже не для 
пожадливостей людських, а (жити заради виконання) 
Божої волі.

                                                                                        1 Петра 4:1-2

Цей уривок розкриває нам таємницю стосовно достой-
ного подолання всіх життєвих труднощів, негод і негараздів. 
Ось моє тлумачення цих двох віршів, наведених вище:

«Думайте про все, що довелося пережити Ісусові; 
розмірковуйте над тим, як Він зносив тілесні страждання — 
це сприятиме вам у подоланні власних труднощів і випро-
бувань. Озбройтеся, приготуйтеся до битви; очікуйте пере-
моги й думайте так, як думав Ісус: «Краще Мені з терпінням 
знести страждання, ніж не догодити Богові». Адже таке 
ставлення у стражданнях, подібне до Ісусового, свідчить про 
те, що ви вже не житимете заради догоджання собі й власній 
плоті, обираючи лиш те, що легко дається, і постійно уника-
ючи труднощів. Вашою метою стане виконання Божої волі, 
відтак ви більше не керуватиметеся тільки власними емоція-
ми й плотськими думками».
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До речі, існує таке поняття, як «страждання тілом» — їх 
нам усім доведеться пережити на шляху до здійснення Божої 
волі. Моєму тілу не завжди подобається той спосіб життя, 
що я змушена вести, аби служити людям і постійно подоро-
жувати. Проте я впевнена, що в цьому є Божа воля для мене, 
і тому непохитна у своїх рішеннях будь-що її виконувати. 
Відтак мені доводиться озброюватися правильним мислен-
ням стосовно свого способу життя, інакше я зазнаю поразки 
ще до того, як почну діяти.

Можливо, у вашому житті є людина, з якою надзвичайно 
важко порозумітися, проте ви чітко знаєте, що Господь хоче, 
аби ви підтримували з нею стосунки й не уникали спілку-
вання. Звісно, ваше тіло й душа при цьому страждає, оскіль-
ки нелегко бути поруч із цією людиною. Однак ви можете 
дати собі раду в такій ситуації, готуючись до кожної наступ-
ної зустрічі з нею, навчившись правильно сприймати все, що 
відбувається. Хоча для перебування в центрі Божої волі іноді 
нам і доводиться стикатися з певними труднощами, та наба-
гато важче нам було б, припини ми взагалі її виконувати.

Моя найбільша потреба — винятково в Христі

Умію я й бути в упокоренні (й жити скромно,
у стиснених обставинах), умію бути й у достатку
(й насолоджуватися розкішшю). Я (відкрив для себе 
таємницю, що допомагає мені подолати будь-яку си-
туацію, і) привчився до всього й у всім: насищатися 
й голод терпіти, мати достаток (і бути в змозі поділи-
тися з іншими,) і бути в недостачі (й у нужді). Я (маю 
силу і) все можу (здолати, а також готовий до всього) 
в Тім, Хто мене підкріпляє (й наповнює силою; я ні
в чому не маю потреби, коли я) в Ісусі Христі.

                                                                До Филип’ян 4:12–13
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Правильне мислення «озброює» нас і готує до битви. 
Йти в бій з хибним мисленням — це те саме, що під час вій-
ни вирушити на лінію фронту зовсім без зброї. У такому 
стані ми, звісно що, довго не протримаємося.

Ізраїльтяни були «скигліями», і саме це стало однією
з причин їхнього сорокарічного блукання пустелею, замість 
швидкої одинадцятиденної подорожі. Вони плакалися
з приводу кожної проблеми, що виникала, і скаржилися на 
будь-яку нову перешкоду, що поставала на шляху. Їхнє мис-
лення було на кшталт: «Благаємо, нехай усе буде легко; ми 
не впораємося, якщо життя буде надто важким!»

Багато віруючих людей стає воїнами лише недільного 
дня, тоді як із понеділка знову перетворюються на скигліїв. 
У неділю в церкві вони проголошують правильні істини, 
перебуваючи поряд зі своїми друзями-християнами. Про-
те настає понеділок — потрібно повертатися до реального 
життя, і навколо вже немає людей, на яких можна справи-
ти враження. Отже, щойно зіткнувшись із найнезначнішим 
випробуваннями, вони зовсім втрачають мужність.

Що ж, насамкінець я можу сказати, що, полюбляючи 
скиглити й жалітися, нарікати й ремствувати, змініть своє 
мислення й навчіться казати: «Я все можу в Тім, Хто мене 
підкріпляє, в Ісусі Христі» (До Филип’ян 4:13).
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РОЗДІЛ 19

«Я нічого не можу вдіяти; 
я звик жалітися, нарікати 
й звинувачувати інших»

Пустельний менталітет №4

Бо то вгодне, (приємне, прийнятне й варте поша-
ни,) коли хто, через сумління перед Богом, терпить 
недолю, непоправні страждаючи. Бо, (зрештою,) 
яка похвала (в тому), коли терпите ви, як вас б’ють 
за провини? Але коли з мукою терпите (ви кару, на 
яку не заслуговуєте,) за добрі вчинки, то це вгодне
(й приємне) Богові!

                                                                       1 Петра 2:19-20

Поки ми не навчимося славити Бога, тобто зберігати 
правильне ставлення, у часи труднощів і випробувань, поти 
ми не здобудемо перемоги. Не наші страждання прославля-
ють Бога й догоджають Йому, натомість — наше правильне
й благочестиве ставлення, з яким ми зустрічаємо складні 
життєві обставини й негоди. Тож за бажання на ділі зро-
зуміти істину, приховану в цих віршах, нам доведеться пе-
речитати їх неквапливо, ретельно «перетравлюючи» кожну 
фразу й кожне речення. Я визнаю, що вивчала їх упродовж 
багатьох років, намагаючись збагнути, чому Богові прино-
сять радість наші муки, адже, згідно з Біблією, Ісус поніс 
наші страждання, біль і покарання (Ісая 53:3–6). Повір-
те, минули роки, перш ніж я усвідомила, що основний на-
голос у віршах із Першого послання Петра робиться не на
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самих стражданнях, а на нашому ставленні під час життєвих 
страждань і злигоднів.

Зверніть увагу на слово «терпите», що неодноразово ви-
користовується в цьому уривку. Воно показує, що, зберігаю-
чи терпіння при чиємусь несправедливому ставленні до нас, 
ми догоджаємо Богові. Йому приємні не самі наші страж-
дання, а наша стійкість і терпіння, коли без нарікань перено-
симо фізичні або моральні утиски. Щоб знайти сили навіть
у скрутні хвилини, ми повинні фокусуватися на Ісусові, на-
слідуючи Його ставлення до несправедливих нападів.

 
Ісус — наш взірець

Бо на це ви покликані, (і до цього закликає вас Бог, 
бо це є невід’ємною частиною вашого покликання). Бо 
й Христос постраждав за нас, і залишив нам (особи-
стий) приклад, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив 
Він гріха, і не знайшлося в устах Його підступу (й ома-
ни)! Коли був лихословлений, Він не лихословив взаєм-
но, (і коли Його ображали, Він не ображав у відповідь,) 
а коли Він страждав, не погрожував (помститися), але 
передав (Себе і все) Тому, Хто судить справедливо.

                                                                                     1 Петра 2:21-23

Ісусове ставлення до страждань було неймовірне! По-
при складні ситуації і важкі обставини, Він мовчав, не скар-
жився й повністю довіряв Богові. Ісус був надзвичайно 
терплячим не тільки за сприятливих обставин. Він також 
не виходив зі стану спокою й рівноваги у важких чи неспра-
ведливих ситуаціях.

З наведеного вище уривка Святого Письма чітко видно, 
що Ісус є взірцем для нас, адже прийшов у світ, аби показати 
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нам, як жити. До речі, ми й самі своєю поведінкою на очах 
у багатьох свідків подаємо власний приклад іншим людям. 
Між нами кажучи, і дітей ми більше виховуємо своїм влас-
ним прикладом, аніж словами. Ми повинні бути живим ли-
стом, який знають і читають усі люди (див. 2 до Коринтян 
3:2–3), а також яскравим світлом, що осяває цей темний світ 
(див. До Филип’ян 2:15).  

Покликані до смирення, лагідності й довготерпіння

Отож, (звертаюся до вас і) благаю вас я, в’язень
у Господі, щоб ви (жили й) поводилися гідно (Божо-
го) покликання, що до нього покликано вас, (і своєю 
поведінкою показували, що вас покликано на службу 
Богові, і жили,) зо всякою покорою, (смиренням) та 
лагідністю, (відданістю, здержливістю й ніжністю,)
з довготерпінням, у любові терплячи один одного
(й покриваючи чужі прогріхи)… 

                                                                                До Ефесян 4:1–2

Якось одного разу в нашій родині виникла ситуація, що 
може послужити чудовим прикладом страждання зі сми-
ренням, лагідністю й довготерпінням.

Отже, наш син Деніел саме повернувся з місіонерсь-
кої подорожі до Домініканської Республіки. І уявіть, його 
руки були повністю вкриті страшними висипами, на додачу
з кількома відкритими ранами. Деніела заспокоїли, що це
є результатом контакту з одним із різновидів отруйного 
плюща, який росте винятково в Домініканській Респуб-
ліці. Проте нам його стан здавався достатньо серйозним, 
тож було прийняте рішення проконсультуватися з лікарем.
У нашого сімейного лікаря той день був вихідним, тож ми 
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записалися на прийом до іншого, який за відсутності нашо-
го приймав його пацієнтів.

Сандра, наша дочка, записалася на прийом по телефо-
ну. Повідомивши вік Деніела, вона зауважила, що є його се-
строю і що саме вона привезе його на прийом. Того дня ми 
всі, в тому числі сама Сандра, були дуже зайняті. Попри те, 
що шлях до лікарні зайняв сорок п’ять хвилин, на додачу
в приймальні їм з Деніелом довелось почути: «Ой, вибачте, 
але згідно з нашими правилами, прийом неповнолітніх па-
цієнтів проводиться винятково у супроводі батьків». Звісно, 
Сандра пояснила, що зателефонувавши заздалегідь, вона 
чітко повідомляла про те, що Деніела привезе саме вона,
а не батьки, — адже це відбувалося не вперше, бо через часті 
наші подорожі їй доводилося самій возити брата в лікарню. 
Проте медсестра наполягла на своєму, і відмовилася прий-
няти Деніела без батьків.

Повірте, у Сандри були всі підстави для того, щоб за-
смутитися. Вона внесла зміни у свій насичений розклад, 
щоб допомогти нам, і тепер, виявляється, все марно! До того
ж тепер їй доведеться вирушити в сорока п’ятихвилинну 
подорож назад додому. Відтак уся ця ситуація почала зда-
ватися їй просто згаяним часом. Однак Бог допоміг їй збе-
регти спокій і правильне ставлення. Вона зателефонувала 
батькові, який саме поїхав провідати свою матір. Тож він по-
обіцяв приїхати і все залагодити. Ще зранку Дейв відчув, що 
йому варто заїхати в наш офіс і взяти кілька моїх книжок, 
касет із проповідями, хоча й не знав, для чого. Йому просто 
здалося це потрібним. 

Тож, коли він приїхав у лікарню, жінка з реєстратури, 
що допомагає пацієнтам заповнювати папери, спитала, чи 
не є він, раптом, чоловіком Джойс Майєр. Звісно, Дейв під-
твердив цей факт, і тоді жінка розповіла, що зовсім недавно 
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почала дивитися нашу телепрограму, і тому прізвище Майєр 
здалося їй знайомим. Дейв трохи поспілкувався з нею й на 
прощання подарував мою книжку про емоційне зцілення.

Я розповідаю вам цю історію ось навіщо. Уявіть, що ста-
лося б, почни Сандра сердитися й проявляти нетерплячість? 
Ми не змогли б розповісти про Господа жодній людині в цій 
лікарні. До того ж, ця жінка могла б пережити велику ду-
ховну травму: дивлячись нашу телепрограму, вона наживо 
пережила б наслідки поведінки когось із моїх родичів.

Багато людей у цьому світі шукає Бога, а тому все, що 
вони бачать в нас, набагато важливіше за те, що від нас чу-
ють. Звісно, проповідувати людям Євангеліє на словах — це 
вкрай важливо, проте краще вже мовчати, ніж своєю хиб-
ною поведінкою зводити все сказане нанівець.

Сандра в цій ситуації зазнала незаслужених страждань, 
однак знесла їх із довготерпінням, а Боже Слово вчить, що 
саме до такої поведінки й ставлення ми покликані.

Страждання й довготерпіння Йосипа

Перед їхнім обличчям Він мужа послав, за раба 
Йосип проданий був. Кайданами мучили ноги його, 
залізо пройшло в його тіло (й навіть у його душу), аж 
до часу виповнення слова Його, (сказаного жорсто-
ким братам Йосипа,) слово Господнє його було (ви-
пробувало й) виявило (його справжній характер). 

                                                                               Псалом 104:17-19

Друзі, згадаймо про Йосипа, одного з героїв Старого 
Заповіту, який несправедливо постраждав від руки своїх 
братів. Продавши Йосипа в рабство, брати повідомили 
батькові, що його сина вбив дикий звір. Тим часом його ку-
пив багатий чоловік, на ймення Потифар, який зробив його
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слугою у своєму домі. Бог виявляв Свою прихильність по 
відношенню до Йосипа, хоч би де він перебував, і тому ско-
ро Йосип здобув приязнь свого нового господаря. Відтак на 
нього чекало підвищення. Однак незабаром Йосипові знову 
довелося зіткнутися з несправедливістю. Дружина Потифа-
ра спробувала спокусити його, та оскільки він був чесною 
людиною, то не схотів піддаватися. Тоді вона збрехала своє-
му чоловікові, мовляв, Йосип намагався її зґвалтувати — так 
він потрапив у в’язницю за те, чого не робив!

Протягом усього часу, що Йосип провів за ґратами, він 
намагався допомагати іншим. Отже, цей чоловік ніколи не 
скаржився й правильно ставився до страждань, що вреш-
ті зіграло на руку йому — Бог звільнив його й підвищив. 
У результаті Йосип здобув таку величезну владу в Єгипті, 
що став другою людиною в країні після фараона. Також Бог 
вирішив ситуацію на користь Йосипа і в його стосунках із 
братами: вони прийшли до Йосипа за хлібом у часи страш-
ного голоду по всій землі. І, не повірите, знову Йосип проя-
вив благочестиве ставлення, оскільки не помстився їм, хоча 
ті й заслуговували. Він сказав, що все, задумане братами на 
зло, Бог повернув на добро, а відтак вони перебувають у ру-
ках Божих, і він не має жодного права робити з ними щось 
інше, окрім як благословити (див. Буття 39–50).

Яку небезпеку приховують у собі скарги?

Ані не випробовуймо Христа (і Його терпіння, не 
ставаймо випробуванням для Нього, не оцінюймо 
Його критично й не зловживаймо Його добрістю,) як 
деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. 
Ані не нарікайте, (коли відчуваєте невдоволення,) як 
деякі з них нарікали, і загинули від погубителя. Усе 
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це трапилось з ними, як приклади (і попередження 
для нас), а написане нам на науку, (щоб ми поводили-
ся достойно й прислухалися до праведних настанов,) 
бо за нашого часу кінець віку прийшов, (тобто його 
кульмінація й завершення). 

                                                                     1 до Коринтян 10:9–11

Цей уривок допомагає нам усвідомити відмінність між 
Ізраїльтянами і Йосипом. Останній взагалі не скаржився, 
тоді як Ізраїльтяни лише те й робили, що нарікали й рем-
ствували, коли щось відбувалося не на їхнє. У Біблії чітко 
сказано стосовно небезпеки, яку приховують у собі нарікан-
ня, скарги й звичка звинувачувати інших. Отже, все про-
сто: невдоволення Ізраїльтян відкрили двері для ворога, що 
прийшов і знищив їх. Цінуй вони більше Божу милість і до-
брість — і не довелося б поплатитися. У наведеному вище 
уривку йдеться про те, що історія про страждання й смерть 
Ізраїльтян записана з метою показати всі ймовірні наслідки 
від подібного поводження.

Даруйте на слові, та ми ніколи не починаємо жалітися
й нарікати вголос, якщо скарги спершу не народилися в наших 
думках. Ця звичка притаманна одному з різновидів пустель-
ного менталітету, що заважає нам увійти в Обіцяну Землю.

Ісус —наш приклад, і маємо Його наслідувати.
Ізраїльтяни скаржилися — так і залишилися в пустелі.
Ісус прославляв Бога, тому воскрес із мертвих.
Через ці порівняння ми розуміємо силу хвали й подя-

ки, а також — скарг. Безперечно, наріканню, бурчанню, 
ремствуванню й звичці звинувачувати інших теж прита-
манна сила, проте руйнівна. Тому щоразу, відриваючи свій 
розум і вуста для всіх вище вказаних речей, ми даємо сатані 
можливість, якої Бог його позбавив, — контролювати нас.
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 Годі нарікати, скаржитися й звинувачувати інших!

Робіть усе без нарікання, (скарг на Бога, пошуку 
винних) та сумніву (й сварок між собою), щоб були 
ви (в Божих очах) бездоганні, (невинні, незіпсовані) 
та щирі, невинні діти Божі, (яким не можна докорити, 
чи яких не можна в чомусь звинуватити,) серед (злого, 
зіпсованого,) лукавого та розпусного роду, що в ньому 
ви сяєте, як світла, (зорі або маяки) в (темному) світі.

                                                                    До Филип’ян 2:14–15

Іноді виникає відчуття, що весь світ тільки те й робить, 
що скаржиться й нарікає. Довкола чується суцільний гомін 
і невдоволення, тоді як слова пошани й вдячності лунають 
вкрай рідко. Люди скаржаться на свою роботу й керівників, 
хоча насправді мали б бути вдячні за постійне працев-
лаштування і цінувати, що їхнім помешканням не є приту-
лок, і їжу вони отримують не у черзі за безплатним супом. 
Насправді, багато-хто з бідних людей був би щасливий мати 
роботу, як ваша, попри всю її недосконалість. Вони б із раді-
стю мирилися з вашим неідеальним керівником, якби мали 
при цьому регулярний дохід, жили у власному будинку
й самі готувати собі їжу. Можливо, вам насправді потрібна 
прибутковіша або вище оплачувана робота, і ваш керівник 
дійсно ставиться до вас несправедливо. Це дуже сумно, од-
нак вирішується ця проблема аж ніяк не скаргами.

Годі боятися й турбуватися —
молітьсяй будьте вдячні!

Ні про що не турбуйтесь (і не бійтеся,) а в усьому 
(й за будь-яких обставин) нехай виявляються Бо-
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нарікати й звинувачувати інших»

гові ваші бажання (й конкретні потреби) молитвою
й проханням з подякою. 

                                                                           До Филип’ян 4:6

У цьому вірші апостол Павло навчає нас правильно 
розв’язувати власні проблеми. Він наказує нам молитися 
з подякою за будь-яких обставин. Ось як Господь пояснив 
мені цей принцип: «Джойс, нащо Мені давати тобі ще щось, 
коли ти не спроможна бути вдячною за те, що вже маєш? 
Задля чого Мені давати тобі те, на що ти будеш нарікати?» 
Отже, не приходячи до Бога з молитвами, сповненими вдяч-
ності, ми не отримаємо від Нього ствердної відповіді. Ніде 
в Божому Слові немає настанови молитися й скаржитися;
у ньому йдеться лише про молитву із вдячністю. Проте, 
коли в нас не все виходить, як хотілося, або чогось дово-
диться чекати довше, ніж розраховували, ми починаємо 
нарікати, скаржитися й звинувачувати інших. Однак Боже 
Слово вчить нас у таких випадках бути терплячими. Я усві-
домила, що насправді довготерпіння — це здатність збері-
гати добре ставлення в процесі очікування, замість просто 
здатність чекати. Ми повинні з усією серйозністю ставитися 
до скарг, негативних думок і слів. Я щиро вірю: Бог дав мені 
одкровення про велику небезпеку, яку приховують у собі 
такі слова й думки.

У книзі Второзаконня 1:6 Бог сказав Ізраїльтянам: 
«Досить вам сидіти на цій горі». Можливо, ви вже багато 
разів обійшли навколо тієї самої гори і тепер готові руха-
тися вперед. Якщо це так, то вам буде корисно пам’ятати: 
годі й мріяти про якісь зміни на краще у своєму житті, 
допоки ваші думки й слова сповнені самого тільки ниття
й нарікань. Звісно, припинити скаржитися — завдання не
з легких, проте ви маєте розум Христа. Чом би ним не ско-
ристатися?
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РОЗДІЛ 20

«Не змушуйте мене чекати; я маю 
все отримати негайно»

Пустельний менталітет № 5

Отож, браття, довготерпіть, (допоки чекаєте,) аж 
до приходу Господа! Ось чекає рільник дорогоцінного 
плоду землі. (Погляньте, як він чекає й) довготерпить 
за нього, аж поки одержить дощ ранній та пізній.

                                                                               Яків 5:7

Відсутність терпіння — це плід гордості. Пихата й горда 
людина не вміє чекати з правильним ставленням. Як ми вже 
говорили в попередньому розділі, терпіння — це не просто 
здатність чекати. Терпляча людина спроможна зберігати до-
бре ставлення у процесі очікування.

У вищевказаному вірші не міститься вказівка терпіти, 
якщо раптом доведеться чекати; натомість у ньому велено: 
«Довготерпіть, допоки чекаєте». Очікування є невід’ємною 
складовою процесу, довжиною в життя. Багато людей не лю-
бить чекати, однак, попри це, на очікування ми витрачаємо 
часу більше, ніж на будь-що інше в житті. Ось що я маю на 
увазі: ми з вірою просимо чогось у Бога в молитві, а потім 
чекаємо й чекаємо, допоки отримаємо від Нього відповідь. 
Коли нарешті вона приходить, ми надзвичайно радіємо, 
адже тепер маємо те, на що так довго чекали. Однак, оскіль-
ки ми є цілеспрямованими людьми, то завжди прагнемо до-
сягти певної мети. Відтак одразу після отримання бажаного 
ми знов повертаємося до молитви, з вірою прохаючи Бога 
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про щось наступне, і знов-таки з нетерпінням чекаємо й че-
каємо Його відповіді. Роздумуючи над цим, я усвідомила, 
що більшу частину свого життя я витрачаю на очікування
й лише деякий короткий час смакую отриманням бажаного. 
Тому я вирішила, чекаючи на щось, навчитися насолоджу-
ватися життям, а не лише тією миттю, коли отримую від-
повідь на свою молитву.

Нам слід навчитися отримувати насолоду від свого 
нинішнього місця перебування, допоки рухаємося до своєї 
мети!

Гордість заважає нам терпляче очікувати

Через дану мені благодать, (тобто незаслужену 
Божу милість,) кажу кожному з вас не думати про себе 
(й свою важливість) більш, ніж належить думати,
(і не бути надто зарозумілими,) але думати (й сприй-
мати свої можливості) скромно (й тверезо), у міру 
віри, як кожному Бог наділив.

                                                                             До Римлян 12:3

Вочевидь, неможливо насолоджуватися життям, чека-
ючи на відповідь від Бога, якщо не вмієте ждати терпляче. 
Гордість перешкоджає нашій терпеливості, адже пихата лю-
дина є надто зарозумілою, і тому вважає, що ніколи не по-
винна відчувати якихось незручностей. Хоча нам і не слід 
погано думати про себе, проте ми не повинні бути й надто 
зарозумілими. Дуже небезпечно зводити себе на такий ви-
сокий п’єдестал, перебуваючи на якому матимемо перева-
ги над іншими. Якщо наші рідні, близькі, друзі не роблять 
того, чого ми від них очікуємо, або роблять це не так швид-
ко, як мали б, то нам одразу терпець уривається. Смиренна 
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ж людина ніколи не стане висловлювати нетерплячості як 
по відношенню до Бога, так і до інших людей.

Будьте реалістами!

Це Я вам розповів, щоб мали ви мир у Мені. Страж-
дання, (труднощі, розчарування й випробування ви) 
зазнаєте в світі, але будьте відважні, (сміливі, впев-
нені, рішучі й непохитні): Я світ переміг (і здолав за-
ради вас, тобто позбавив його здатності нашкодити 
вам)!

                                                                                 Іван 16:33

Ще один спосіб вторгнення сатани в наш розум, маючи 
на меті зробити нас нетерплячими, — це наша схильність 
бути ідеалістами, замість сприймати все реалістично. Від-
так ми починаємо вважати: все, що стосується нас, наших 
життєвих обставин і стосунків із людьми, має бути бездо-
ганним — ми неповинні відчувати якихось незручностей, 
стикатися з перешкодами й мати справу з неприємними 
людьми. Інакше, ми створюємо всі передумови для власної 
поразки, точніше, дозволяємо сатані робити це за допомо-
гою нашого неправильного мислення, що врешті приводить 
до нашого падіння. Повірте, я не закликаю вас бути нега-
тивними людьми; я сама твердо вірю у важливість позитив-
ного мислення й ставлення. Насамперед маймо реалістичні 
очікування й усвідомлення того, що дуже обмежена кіль-
кість речей у цьому світі є бездоганною.

У перші роки існування нашого служіння ми з чо-
ловіком майже кожні вихідні відвідували інше місто для 
проведення семінарів. Дуже часто ми орендували для 
служінь конференц-зали в готелях чи культурно-освітніх 

221



РОЗУМ ― ПОЛЕ БИТВИ240

центрах. Спочатку я дуже засмучувалася щоразу, коли щось 
складалося не на моє — прикладом, погано працював (або 
й зовсім не працював) кондиціонер, недостатньо яскраво 
сяяло світло, суцільні плями й порізи на стільцях, з яких 
вилазила набивка, або навіть розкидані по підлозі залишки 
весільного торту з попереднього вечора. Тоді мені здавало-
ся, ми платимо достатньо грошей за оренду цих приміщень, 
щоб мати право очікувати задовільного стану. Тож я сильно 
дратувалася, коли стикалася з невідповідністю. Ми робили 
все можливе, щоб орендовані приміщення були чистими
й зручними, проте у 75 відсотках випадків наші надії не ви-
правдовувалися. Іноді нам обіцяли, що вся наша група ма-
тиме можливість заселитися в готель раніше за вказаний 
час; проте вже на місці нам повідомляли про відсутність 
вільних номерів, тож доводилося чекати по кілька годин. 
Працівники готелів часто давали людям недостовірну інфор-
мацію про дату й час наших служінь, хоча ми все повторю-
вали по кілька разів, на додачу надсилаючи дані в друкованій 
формі. Нерідко обслуга банкетних залів була грубою й леда-
чою. Багато разів нам приносили зовсім не ті страви, що ми 
замовили на обід між семінарами. Пам’ятаю, як одного разу 
десерт, що мали подати нашим жінкам-християнкам (їх було 
близько восьмисот чоловік), сприснули ромом. На кухні пе-
реплутали тарілки, і внаслідок цього, на наших столах опи-
нилися страви, приготовані для весільного банкету. Звісно, 
було трохи соромно, коли ми почули від жінок, що в десерті 
відчувається присмак алкоголю.

Я могла б довго перелічувати схожі ситуації, та суть по-
лягає в наступному: нам дуже рідко вдавалося орендувати 
ідеальне місце, мати справу з ідеальними людьми й ідеально 
проводити семінари. Врешті-решт я усвідомила, що однією 
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з причин мого роздратування й нетерплячості стала моя 
звичка бути ідеалісткою, замість реалістки.

Повірте, я не планую невдач, однак пам’ятаю Ісусові 
слова про те, що в цьому світі нам доведеться зносити 
страждання, переживати труднощі й розчарування. Усе це, 
на жаль, є невід’ємною частиною життя на цій землі — як 
для віруючих людей, так і для невіруючих. Проте жодні бурі 
й негоди, що трапляються у світі, не завдадуть нам шкоди, 
якщо перебуватимемо в Божій любові й проявлятимемо 
дари Духа.

ДЛЯ ДОВІДКИ: Ми до сих пір багато подорожуємо. 
І повірте, після двадцяти п’яти років існування нашого 
служіння, постійних поїздок нам і досі доводиться справ-
лятися з незручностями й потрапляти в халепи, хоч би куди 
ми поїхали. Прикладом, під час двох останніх конференцій, 
коли ми поверталися в наш готельний номер після вечір-
нього семінару, то не могли відкрити двері, бо електронні 
ключі відмовлялися працювати. Мені й досі незрозуміло, 
чому комп’ютерні системи в готелях здатні самі по собі 
перепрограмувати ключі, тоді як гості ще не виселилися
з номеру. І з нами це трапляється дуже часто. Ми чекаємо
в коридорі, допоки хтось сходить на стійку реєстрації по 
нові ключі, і, звісно, працівники готелів завжди змушені 
перед нами вибачатися. Проте нас дуже рідко засмучує, що 
наші подорожі ніколи не проходять бездоганно, адже ми 
знаємо, що це — невід’ємна частина життя. Наше завдання 
не в тому, щоб керувати своїми обставинами; наш виклик — 
реагувати на них благочестиво.
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Довготерпіння: здатність усе витримати

Отож, зодягніться, як Божі вибранці, (Його осо-
бисті представники,) святі, (чисті) та улюблені,
у (поведінку, якій притаманне) щире милосердя
(й співчуття), добротливість, покору, лагідність, дов-
готерпіння, (невпинне й готове все зносити, здатне 
все що завгодно витримати з добрим ставленням).

                                                                                До Колосян 3:12

Зізнаюся щиро, я часто звертаюся до цього вірша, як до 
нагадування собі щодо належної поведінки в різних ситуа-
ціях. Я оживляю у своїй пам’яті, що терпіння — це моя здат-
ність зберігати правильне ставлення, допоки чекаю, замість 
просто здатність чекати.

Терпіння гартується й зміцнюється
в часи випробувань

Майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте 
в усілякі (спокуси чи стикаєтеся з різноманітними) 
випробовуваннями, знаючи (й пам’ятаючи про те), 
що досвідчення (й випробування) вашої віри дає 
терпеливість, (витривалість і непохитність). А терпе-
ливість, (витривалість і непохитність) нехай має чин 
досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були, (не 
мали вад) і недостачі ні в чому не мали.

                                                                                 Яків 1:2–4

Терпіння — це плід Духа (див. До Галатів 5:22), що вкла-
дається в дух кожної народженої згори людини. Для Господа 
дуже важливо, щоб Його люди проявляли у своєму житті 
терпіння. У цьому Його великий замисел — інші люди ма-
ють бачити в Божих дітях Його характер.
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У першому розділі Послання Якова читаємо, що, до-
сягнувши досконалості, ми вже не матимемо в чомусь не-
достачі. Тож дияволові більше не вдасться контролювати 
людину з досконалим терпінням — це буде понад його сил. 
Також не оминув цей розділ і питання радості: маємо радіти 
за будь-яких обставин, а особливо, у складних ситуаціях, 
стикаючись із життєвими труднощами, оскільки Бог загар-
товує в нас терпіння за допомогою «усіляких спокус». Так 
уже сталося, що на власному досвіді я зрозуміла: ці «усіля-
кі спокуси» з часом справді виробляють у мені терплячість. 
Однак цікаво, що терплячості передують зовсім несподівані, 
неблагочестиві речі: спершу в часи спокус на поверхню вихо-
дить гордість, гнів, бунтарський дух, схильність жаліти себе, 
невдоволення і таке інше. Відтак складається враження, що 
спочатку мені потрібно розібратися з усім вищевказаним,
і лише потім як нагороду отримати терпіння. 

Випробування чи незручності?

І рушили вони з Гор-гори дорогою Червоного 
моря, щоб обійти едомський край. І підупала душа 
того народу, (і вони стали нетерплячі, впали в де-
пресію й розчарувалися через труднощі, що трапили-
ся їм) в тій дорозі. 

                                                                                       Числа 21:4

Якщо пам’ятаєте, нетерпляче ставлення було одним із 
різновидів пустельного менталітету, через який Ізраїльтяни 
блукали пустелею впродовж сорока років. То невже їхні труд-
нощі були непереборними, а перешкоди нездоланними? Чи, 
скоріше, вони просто переживали певні незручності? Вва-
жаю, що деякі їхні ситуації справді були складними, проте на 
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ділі дуже часто ми починаємо нарікати на обставини, на які 
зріла людина навіть не зважала б. Хіба спроможні були Із-
раїльтяни увійти в Обіцяний Край, вигнати звідти нинішніх 
мешканців і заволодіти цією землею? Поміркуймо над цим, 
адже їм навіть було несила залишатися терплячими й непо-
хитними, коли дорогою стикнулися з незначними незручно-
стями.

Я наполегливо раджу вам долучитися до співпраці зі 
Святим Духом, допоки Він виробляє у вас терпіння. Адже що 
довше ви чинитимете Йому опір, то більше часу триватиме 
цей процес. Навчіться терпляче реагувати на будь-які випро-
бування — і ваше життя перейде на якісно новий рівень. Від-
так ви не просто проживатимете свої дні, але отримуватиме-
те від них справжню насолоду.  

Важливість терплячості й витривалості

Бо вам терпеливість, (витривалість і непохит-
ність) потрібні, щоб Божу волю вчинити (й виконати 
до кінця) й прийняти обітницю, (а також бути в змозі 
насолоджуватися нею).

                                                                                 До Євреїв 10:36

Цей уривок зі Святого Письма свідчить про те, що без 
терпіння й витривалості стає неможливим отримання Бо-
жих обітниць. Також у Посланні до Євреїв 6:12 сказано, що 
успадкувати Божі обіцянки ми можемо винятково завдя-
ки своїй вірі й терпеливості. Повірте, горда людина черпає 
свою силу у власному тілі, прагнучи провадити в життя 
власні плани й задуми у свій, обраний нею, час. Вона заяв-
ляє: «Я вже готова!»

Щодо покірливої людини, від неї можна почути: «Бог 
знає все краще за мене, і Він нізащо не спізниться!» Така 
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людина терпляче чекає; вона, по суті, відчуває «праведний 
страх» навіть від самої думки про те, що спроможна робити 
щось самотужки, досягти чогось власними силами. Що сто-
сується гордої людини, вона поривається то до одного, то до 
іншого, проте всі її старання виявляються марними. 

Не завжди прямий шлях є найкоротшим

Буває, дорога людині здається простою (й пра-
вильною), та кінець її — стежка до смерті.  

                                                                                 Приповісті 16:25

Ми повинні зрозуміти важливий момент: у духовному 
світі пряма стежка не завжди є найкоротшим шляхом звід-
ти, де перебуваємо зараз, туди, куди намагаємося потра-
пити. Між нами кажучи, це може бути найкоротший шлях 
до загибелі! Тож принагідно хочу зауважити: прямуючи до 
своєї мети, мусимо навчитися терпляче чекати й довіряти 
Господу, навіть коли нам здається, що для нас Він обрав об-
хідний шлях.

Щиро зізнатися, у світі повно нещасних, незадоволе-
них життям християн, які намагаються самі щось здійсни-
ти, замість терпляче чекати на Бога: коли Він у Свій спосіб
і Свого часу здійснить те, чого вони так прагнуть.

Запам’ятайте, у час очікування Бога й довіри Йому, ди-
явол постійно атакуватиме ваш розум, вимагаючи від вас 
«щось робити». Він воліє, щоб ви почали діяти з плотським 
запалом і вдалися до непродуманих дій. Сатана знає, що 
діла плоті ще ніколи нікому не допомогли (див. Іван 6:63; 
До Римлян 13:14). Отже, як ми встигли усвідомити, нетер-
плячість є ознакою гордості, і єдина для неї протиотрута — 
це смирення.
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Покоріться Господу й чекайте на Нього

Тож покоріться під міцну Божу руку, (упокортеся 
й не будьте такими зарозумілими,) щоб Він вас Свого 
часу повищив.

                                                                                     1 Петра 5:6

Фраза «не будьте такими зарозумілими» зовсім не озна-
чає, що ми такі й поводимся відповідно, тоді як насправді 
маємо вважати себе нікчемними й ні на що неспроможни-
ми. У ній міститься застереження: «Не обманюйтеся: нас-
правді вам не вдасться розв’язати усіх своїх проблем своїми 
власними силами». Замість гордо брати справу у свої руки, 
навчімося коритися під міцну Божу руку. І тоді слушного 
часу Господь суттєво підвищить і піднесе нас.

Відмова діяти за плоттю й згода чекати на Бога свідчать 
про те, що на ділі ми «вмираємо для себе». Ми умертвляє-
мо свої власні бажання, притупляємо спроби робити все
в нами обраний час — тоді в нас оживає прагнення підко-
ритися Божій волі, Його досконалому плану для нашого 
життя. Отже, проявляймо слухняність у виконанні всіх Бо-
жих настанов і наказів, остерігаючись плотської гордості. 
Пам’ятаймо: саме вона є коренем нетерплячості. Від гордої 
людини чуємо: «Будь ласка, не змушуйте мене чекати; я за-
слуговую на те, щоб отримати все тут і зараз, причому не-
гайно».

Насамкінець, за виникнення спокуси засмутитися
й проявити нетерплячість, настійно раджу вам почати 
промовляти: «Господи, нехай Твоя воля для мого життя 
здійсниться в призначений Тобою час. Я не хочу бігти по-
переду Тебе, але й відставати не годиться. Тож допоможи 
мені, Батьку, бути терплячим і смиренно чекати на Тебе!»
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РОЗДІЛ 21

«Можливо, я неправильно 
поводжуся, проте це 

не моя провина»
Пустельний менталітет №6

А Адам відказав: Жінка, що дав Ти її, щоб зо мною 
була, вона подала мені (плід) з того дерева, і я їв. Тоді 
Господь Бог промовив до жінки: Що це ти наробила? 
А жінка сказала: Змій спокусив мене, (обманув, пере-
хитрив, надурив мене,) і я їла.

                                                                           Буття 3:12–13

Небажання брати на себе відповідальність за свої влас-
ні вчинки або звичка звинувачувати у всіх своїх негараздах 
когось іншого є однією з найсерйозніших причин того, що 
люди живуть «у пустелі». Так уже сталося, що ця проблема 
існувала з давніх-давен, з самого початку історії людства. 
Коли в Едемськом саду Бог докорив Адаму і Єві за їхній гріх, 
вони почали звинувачувати одне одного, Бога й диявола, 
прагнучи таким чином уникнути особистої відповідаль-
ності за свої вчинки.

Це твоя провина!

А Сара, Аврамова жінка, не родила йому. І в неї 
була єгиптянка невільниця, а ймення їй Аґар. І ска-
зала Сара Аврамові: Ось Господь затримав мене від 
породу. Прийди ж до моєї невільниці, може від неї 
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одержу я сина. І послухався Аврам голосу Сари. І взя-
ла Сара, Аврамова жінка, єгиптянку Аґар, свою не-
вільницю, по десяти літах перебування Аврамового
в землі ханаанській, і дала її Аврамові, чоловікові 
своєму, за жінку. І він увійшов до Аґари, і вона зачала. 
Як вона ж побачила, що зачала, то стала легковажити 
господиню свою. І сказала Сара Аврамові: Моя кривда 
на тобі! Я дала була свою невільницю до лоня твого, 
а як вона побачила, що зачала, то стала легковажити 
мене. Нехай розсудить Господь поміж мною та поміж 
тобою! І промовив Аврам до Сари: Таж невільниця 
твоя в руці твоїй! Зроби їй те, що вгодне в очах твоїх. 
І Сара гнобила її. І втекла Аґар від обличчя її.

                                               Буття 16:1–6 (переклад І.Огієнка)

Щодо ситуації з Аврамом і Сарою, можна помітити той 
самий хід подій, як і у випадку з Адамом і Євою. Їм набри-
дло чекати виконання Божої обітниці, вони були висна-
жені очікуванням дитини, тому вирішили діяти за плоттю
й «зайнятися цією справою особисто». Коли ж це переросло
в халепу й почало створювати проблеми, Аврам і Сара стали 
звинувачувати одне одного.

На жаль, у минулому подібні сцени безліч разів виника-
ли в моїй власній родині між мною і Дейвом. Повірте, скла-
далося враження, що ми постійно намагаємося уникнути 
вирішення серйозних питань і не хочемо подивитися правді 
у вічі. Між нами кажучи, я дуже добре пам’ятаю, як молила-
ся, щоб Бог змінив Дейва. Щоразу, читаючи Біблію, я постій-
но помічала все більшу й більшу кількість його хиб. Відтак
я усвідомлювала, як сильно йому потрібно змінитися! Проте 
якось під час молитви Господь звернувся до мене: «Джойс, 
проблема не в Дейві... а в тобі».
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Не повірите, це стало для мене справжнім потрясінням. 
Три дні поспіль я плакала й не могла спинитися, адже Бог 
почав показувати мені, як воно — жити зі мною в одному 
будинку. Він відкрив мені мою сутність: я намагаюся кон-
тролювати все, що відбувається довкола, я постійно бурчу 
й скаржуся, мені важко догодити, я вельми негативна люди-
на — і так далі, і таке інше. Це завдало нищівного удару по 
моїй гордості, однак із цього моменту також почався процес 
мого духовного зцілення. Як і багато інших людей, я звину-
вачувала у всіх своїх нещастях або когось іншого, або якісь 
обставини, що мені не вдавалося контролювати. Я вважа-
ла, що моя погана поведінка була результатом кривди, якої
я зазнала в дитинстві. Проте Бог змінив моє сприйняття 
цього моменту: «Можливо, кривда є причиною того, що ти 
так поводишся, однак нехай вона не стане для тебе виправ-
данням відсутності змін у твоїй поведінці!»

Повірте, сатана дуже старанно працює в нашому розумі, 
намагаючись побудувати твердині, напустити туману, адже 
все це завадить нам пізнати правду. Тільки істина нас зро-
бить вільними — йому це добре відомо! Із власного досвіду, 
немає чогось болючішого за мить, коли доводиться усвідом-
лювати правду про самого себе й власну поведінку. Тому ба-
гато людей намагається будь-що уникнути моменту істини. 
Легко пізнати правду про когось іншого, проте доведись нам 
стикнутися з правдою про самих себе, і пережити це набага-
то складніше. 

Якби...

І промовляв той народ проти Бога та проти Мой-
сея: Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмира-
ли в пустині? Бо ж нема тут хліба й нема води, а душі 
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нашій обридла ця непридатна (мерзенна) їжа, (що не 
насичує).                                                                               

       Числа 21:5

Дозволю собі нагадати вам, що Ізраїльтяни скаржилися, 
вважаючи винними у всіх своїх проблемах Бога й Мойсея. 
Вони успішно уникали будь-якої відповідальності за своє 
надто довге перебування в пустелі. Бог відкрив мені, що це 
було проявом одного з основних різновидів пустельного 
менталітету, через який ці люди сорок років не могли діста-
тися обіцяного місця.

Моє життя також не стало винятком, бо через подіб-
не ставлення я багато років ходила довкола тієї самої гори
у своєму житті. Мій перелік виправдань моєї хибної по-
ведінки був нескінченно довгим:

«Не зазнай я кривди в дитинстві, і в мене був би чудовий 
характер».

«Якби мої діти більше мені допомагали, я поводилася
б краще».

«Якби Дейв щосуботи не грав у гольф, я не ображалася
б на нього так сильно».

«Якби Дейв більше зі мною розмовляв, я не була б такою 
самотньою».

«Якби Дейв купував мені більше дарунків, я не була
б такою негативною».

«Якби мені не треба було працювати, я так не втомлю-
валася б і менше бурчала б». (Тому я покинула роботу, і тоді 
почалося...)

«Май я змогу частіше виходити з дому, і мені не було
б так нудно!»

«Якби тільки в нас було більше грошей...»
«Якби у нас був власний будинок...» (Тож ми купили бу-

динок, і тоді почалося...)
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«Якби нам не треба було б сплачувати стільки рахунків 
за будинок...»

«Якби тільки наші сусіди були трохи привітнішими, або 
якби в нас були інші друзі...»

Якби! Якби! Якби! Якби! Якби! Якби!

Але...

І промовляв Господь до Мойсея, говорячи: Пошли 
людей, і вони (самі) розвідають ханаанський Край, що 
Я даю Ізраїлевим синам; пошлете по одному чоловікові 
від племени своїх батьків, кожного начальника в них. 
І послав їх Мойсей з пустині Паран за Господнім нака-
зом. Усі вони мужі достойні, вони голови Ізраїлевих 
синів…

І вернулися вони з розвідки того Краю по сорока 
днях. І пішли, і прийшли вони до Мойсея й до Аарона 
та до всієї громади Ізраїлевих синів, до пустині Паран, 
до Кадешу, і здали справу їм та всій тій громаді, і пока-
зали плід того Краю. І вони розповіли йому та й сказа-
ли: Прибули ми до Краю, куди ти послав був нас, а він 
тече молоком та медом, а оце плід його! Але народ той, 
що сидить у тім Краї, міцний, а міста укріплені, дуже 
великі. А також бачили ми там нащадків велетня, (лю-
дей величезного зросту й відваги)...

                                         Числа 13:1–3, 25–28 (курсив автора)

«Якби...» і «але...» є найулюбленішими словами сата-
ни, за допомогою яких він напускає туману і вводить нас 
в оману. Дванадцять шпигунів, яких послали в розвідку до 
Обіцяного Краю, повернулися з таким величезним кетягом 
винограду, що його довелося нести двом чоловікам на жер-
дині. Однак їхній звіт, наданий Мойсеєві і всій громаді, вия-
вився вкрай негативним. Саме слово «але...» стало причиною 
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їхньої невдачі! Замість оцінювати можливі проблеми, з яки-
ми, напевно доведеться стикнутися, Ізраїльтянам слід було 
дивитися на Бога.

Мушу зазначити, що однією з причин наших поразок
є наше сприйняття власних проблем: ми їх бачимо більши-
ми за Бога. Можливо, з цієї ж причини нам так важко поди-
витися правді у вічі. Невпевненість у Божій спроможності 
змінити нас і наші обставини змушує нас ховатися від самих 
себе, замість змиритися з правдою про себе. Зараз мені вже 
не так важко прийняти правду про себе, коли відчуваю Божі 
докори, адже я впевнена, що Йому сила мене змінити. Я вже 
бачила, як сильно Він може діяти в моєму житті, тож ціл-
ком і повністю довіряю Йому. Однак, згадуючи початок моїх 
із Богом стосунків, зізнаюся, мені було дуже важко. Більшу 
частину свого життя я ховалася то від одного, то від іншого. 
Я так довго жила в темряві, що вийти на світло мені було 
досить нелегко.

Правда, прихована в глибинах нашого єства

Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї,
і з великого милосердя Свого (й лагідності) загладь 
беззаконня мої! Обмий мене зовсім (і неодноразо-
во) від мого беззаконня (й провини), й очисти мене,
(і зроби мене незаплямованим) від мого гріха! Бо 
свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною по-
стійно. Тобі, одному Тобі я згрішив, і перед очима 
Твоїми лукаве вчинив, тому справедливий Ти бу-
деш у мові Своїй, бездоганний у суді Своїм. Отож
я в (стані) беззаконня народжений, і в гріху зачала 
мене мати моя, (і тому я також грішний). Ото, полю-
бив Ти правду в глибинах (мого єства), і в таємних 
речах виявляєш премудрість мені.

                                                                                   Псалом 50:3-8
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«Можливо, я неправильно поводжуся, 

проте це не моя провина»

У цьому Псалмі описується, як цар Давид закликав до 
Бога, благаючи Його про милість і прощення, оскільки Все-
вишній почав докоряти йому за гріх, вчинений із Вірсавією, 
і за вбивство її чоловіка. Хочете — вірте, хочете — ні, але 
Давид учинив цей гріх за рік до написання цього псалма. 
Однак за весь цей час він так і не усвідомив, не визнав, який 
жахливий гріх сам учинив. Давид не хотів змиритися з ре-
альністю, подивитися правді в очі, а відтак не був спромож-
ний на справжнє покаяння перед Богом. До того моменту 
Бог не міг пробачити йому.

Раджу вам звернути особливу увагу на восьмий вірш 
цього псалма. У ньому сказано, що Бог полюбив правду
«в глибинах нашого єства», тобто в нашому серці. А це озна-
чає, що, бажаючи отримати Божі благословення, ми повин-
ні бути відверті з Богом і самими собою, щиро й відверто 
визнаючи власні гріхи.

Визнання гріхів передує прощенню

Коли ж кажемо, що не маємо гріха, (і відмовляємо-
ся визнати, що ми є грішниками,) то себе обманюємо 
(і вводимо в оману), і немає в нас (і в серцях наших) 
правди, (що міститься в Євангелії)! Коли ми (відкри-
то) свої гріхи (й те, що ми згрішили,) визнаємо, то Він 
вірний та праведний, (тобто вірний Своїй природі
й обіцянкам,) щоб гріхи нам простити, (забути й ви-
терти) та (неодноразово) очистити нас від неправди 
всілякої (і всього, що не співпадає з Його цілями, обра-
зом мислення і вчинками). А як кажемо (й стверджує-
мо), що ми не згрішили, то (суперечимо Його слову
й) чинимо з Нього неправдомовця, і слова Його, (то-
бто Божественного послання, що міститься в Єван-
гелії,) нема в нас, (і воно не пробуває в наших серцях)!

                                                                                   1 Івана 1:8–10
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Бог не зволікає з прощенням, коли щиро каємося, про-
те наше розкаяння не може бути таким, якщо не визнаємо 
правду стосовно своїх учинків. Однак коли трапляється, 
що буцімто неправду визнано, але потім звідкись з’явля-
ються виправдання власних вчинків — це також, по суті, не
є визнанням правди. Людина за своєю природою схильна ви-
правдовувати себе й свої вчинки, але за Біблією, наше єдине 
виправдання — у Христі Ісусі (див. До Римлян 3:20–24). Піс-
ля того як скоєно гріх, примирення з Богом можливо винят-
ково завдяки крові Ісуса, ніякі виправдання не спрацюють.

Пам’ятаю, як одного дня мені зателефонувала сусідка
й попрохала терміново відвезти її в банк, допоки він не за-
крився, бо її авто не заводилося. Однак я саме займалася 
«власними справами», тому досить грубо їй відмовила, бо 
не хотіла відволікатися. Проте, щойно повісивши слухавку, 
я усвідомила, як негарно з нею повелася. Відтак я повинна 
передзвонити їй, вибачитися й відвезти до банку. Мій роз-
ум блискавично сповнився безмежної кількості виправдань 
стосовно того, чому я вчинила саме так: «Я погано почува-
юся...»,»Я зайнята...»,»У мене самої видався важкий день…» 
Проте десь глибоко в дусі я відчула, як Святий Дух звер-
тається до мене: «Не шукай жодних виправдань! Просто за-
телефонуй їй і скажи, що була неправа, крапка! Не говори 
нічого зайвого. Промов: «Я була неправа, і моїй поведінці 
немає виправдань. Будь ласка, пробачте мені і дозвольте 
відвезти вас у банк».

Зізнаюся щиро, мені було нелегко це зробити. Моя плоть 
влаштувала справжню істерику! Я буквально відчувала, як 
маленький демон бігає в моїй душі, намагається знайти міс-
це, де його сховатися. Однак від правди не сховаєшся, адже 
вона є світлом!
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«Можливо, я неправильно поводжуся, 

проте це не моя провина»

Правда — це світло

Споконвіку було Слово, (Христос,) а Слово в Бога 
було, і Бог було Слово. Воно в Бога було споконвіку. 
Усе через Нього повстало (й почало існувати), і ніщо, 
що повстало, не повстало (й не почало існувати) без 
Нього. І життя було в Нім, а життя було Світлом лю-
дей. А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула 
його, (не поглинула його, не вгасила його, не здолала 
його й не здатна йому протистояти).

                                                                                      Івана 1:1–5

Правда — це один із наймогутніших видів зброї в бо-
ротьбі з царством темряви. Вона є світлом! За Біблією, 
темрява не здатна здолати світло й ніколи не зможе йому 
протистояти. Диявол прагне, щоб ми приховували в темряві 
певні сфери нашого життя, однак Святий Дух воліє зовсім 
протилежного: щоб ми винесли їх на світло й розібралися
з ними. Цей крок сприятиме нашому повному й справжньо-
му звільненню. До речі, Ісус сказав, що істина може зробити 
нас вільними (див. Іван 8:32). І зауважу, саме цю істину, або 
правду, розкриває нам Божий Дух, тобто Дух правди.

Дух правди

Я ще маю багато сказати вам, та тепер ви не може-
те знести, (усвідомити або прийняти). А коли прийде 
Він, Той Дух правди, (Який відкриває людям правду,) 
Він вас попровадить до цілої, (повноцінної і непід-
робної) правди.

                                                                                   Іван 16:12–13
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Уявіть, Ісус міг відкрити Своїм учням усю правду, про-
те наразі Він знав про їхню неготовність до цього. Тому Він 
сказав їм, що доведеться почекати, допоки з небес зійде Свя-
тий Дух, Який одного разу замешкавши в них, перебуватиме 
з ними завжди. Отже, за настання певного часу Ісус іде на 
небеса і посилає Святого Духа, Якому належить працювати 
з нами, невпинно готуючи до того, щоб через нас могла зася-
яти Божа слава (досконалість) в різних її проявах.

Однак як може Святий Дух працювати в нашому житті, 
коли відмовляємося погодитися з істиною? Його називають 
«Духом правди». Головний аспект Його служіння — допо-
могти нам визнати її, прийти до неї, бо тільки вона здатна 
зробити нас вільними.

Можливо, дещо з минулого вас ранило чи завдало вам 
болю — якась людина, подія чи певні життєві обставини. 
Ви усвідомлюєте, що саме воно стало причиною вашого не-
правильного ставлення чи поведінки. Однак у вашій владі 
не дозволити цьому бути виправданням того, що ви не змі-
нюєтеся.

Звісно, причиною багатьох проблем, пов’язаних із моїм 
характером, була сексуальна кривда роки поспіль, грубе 
поводження й знущання, які мені довелося пережити. І на-
справді моя поведінка була неправильною допоки я вико-
ристовувала своє минуле як виправдання. Я ніби захищала 
свого справжнього ворога, кажучи: «Я ненавиджу своє став-
лення, тому й зберігаю його».

Насамкінець запевняю, ви неодмінно здобудете славне 
звільнення від будь-якого тягаря. І для цього не обов’язкове 
сорокарічне блукання пустелею. Якщо ви вже доволі довго 
перебуваєте там, бо не знали, що вирішальну роль у вашо-
му стриманні відіграє пустельний менталітет, то сьогодніш-
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«Можливо, я неправильно поводжуся, 

проте це не моя провина»

ній день може стати для вас вирішальним. Попрохайте Бога 
відкрити вам правду стосовно самих себе. А коли Він почне 
робити це — тримайтеся! Буде нелегко, але пам’ятайте Його 
обіцянку: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе!» 
(До Євреїв 13:5, переклад І. Огієнка).

Ви стоїте на дорозі, що виведе вас із пустелі; насолод-
жуйтеся подорожжю в Обіцяний Край! 
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«Невже я не маю заздрити іншим людям, 

коли їм більше таланить, ніж мені?»

РОЗДІЛ 22

«Моє життя таке нікчемне; 
мені шкода себе, адже в моєму 

житті діється безлад!» 
Пустельний менталітет №7

І зняла зойк уся та громада, та й заголосила. І пла-
кав народ той тієї ночі. І нарікали на Мойсея та на Аа-
рона всі Ізраїлеві сини, (і оплакували свою складну 
ситуацію).  

                                                                          Числа 14:1–2

Ізраїльтяни дуже сильно жаліли себе. Будь-яка незруч-
ність ставала для них приводом для появи відчуття жалості 
до себе, а відтак вони починали нарікати й скаржитися на 
власне життя.

Пам’ятаю, якось одного разу Господь під час однієї
з моїх «вечірок жалоби» звернувся до мене: «Джойс, ти мо-
жеш бути або сильною, або жалюгідною, проте одночасно 
бути такою й іншою неможливо».

Сподіваюся, ви не перескочите через цей розділ надто 
швидко, бо в ньому міститься життєво важливе стверджен-
ня, згідно з яким маємо усвідомити: нам не вдасться одночас-
но загравати з гріхом, що виявляється у відчутті жалості
й співчуття до себе, і бути сповненими сили Божої!
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Підбадьорюйте й збудовуйте одне одного

Утішайте, (підбадьорюйте й підтримуйте) тому 
один одного, і збудовуйте, (підкріплюйте й настав-
ляйте) один одного, як і чините ви!

                                                            1 до Солунян 5:11

Так вже сталося, але мені було надзвичайно важко по-
збавитися звички жаліти себе; багато років поспіль я ви-
користовувала її, щоб утішати й заспокоювати себе, коли 
мені завдавали болю. Отже, коли хтось ображає нас чи 
розчаровує — для диявола це найкраща нагода взятися до 
роботи. Він починає нашіптувати нам слова брехні про те, 
як жорстоко й несправедливо з нами вчинили. Такої миті 
варто лиш прислухатися до думок, які пролітають у нашо-
му розумі, щоб усвідомити: ворог використовує нашу звич-
ку жаліти себе, щоб тримати нас у рабстві. Проте, згідно
з Біблією, нам не слід плекати відчуття жалості до себе. 
Натомість маємо підбадьорювати, надихати й збудовувати 
одне одного в Господі.

Принагідно хочу зазначити, що існує й справжній дар 
співчуття, тобто дана Богом здатність по-справжньому під-
тримувати, щиро співчувати тим, кому заподіяли кривду,
і всім своїм життям намагатися полегшити їхні страждання. 
Відчуття жалості до себе ж є збоченням, бо воно бере за ос-
нову дар, даний Богом для служіння іншим людям, і змушує 
нас застосовувати його по відношенню до себе.

Цікаво, але те саме стосується й любові. У Посланні до 
Римлян 5:5 читаємо, що любов Божа вилилася в наші серця 
Святим Духом. Він зробив це, щоби дати нам можливість 
пізнати, як сильно Бог любить нас, і спроможність любити 
інших людей. Відтак коли беремо любов, що її Бог наказує 
нам віддавати, і спрямовуємо на себе, вона перетворюється 
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«Моє життя таке нікчемне; мені шкода себе, 

адже в моєму житті діється безлад!» 

на егоїзм і врешті-решт знищує нас. Так, ми повинні любити 
себе, але в цьому питанні потрібен баланс: маємо цінувати 
Боже створіння в собі, одночасно виявляючи ознаки само-
поваги, адже надмірна любов до себе може перетворитися 
на велику проблему. Жалість до себе є ідолопоклонством, 
оскільки пройнявшись нею, ми зосереджуємо всю увагу на 
собі й власних почуттях. Вона тільки загострює нашу увагу 
на нас самих, власних потребах і турботах — без жодних 
сумнівів, жалість і співчуття самим собі робить наше життя 
вкрай обмеженим. 

Думайте про інших

Нехай кожен (оцінює, зважає і) дбає не (лише) про 
свої (власні інтереси), але і про (інтереси) інших. 

                                                                             До Филип’ян 2:4

Нещодавно моє запрошення проповідувати в певному 
місці несподівано скасували. Зізнаюся щиро, я дуже чека-
ла можливості там проповідувати, тому спершу трохи за-
смутилася й розчарувалася. Раніше через подібний перебіг 
подій у мене трапилася б справжня істерика: мої нерви не 
витримати б, я пройнялася б до себе жалістю, почала б шко-
дувати себе, критикувати й засуджувати всіх винних — сло-
вом, дозволила б собі хибно думати й поводитися. Але мушу 
зауважити, відтоді багато чого змінилося: в таких випадках 
я навчилася просто мовчати; адже краще промовчати, ніж 
сказати щось погане. Саме завдяки тому, що я зберігала 
спокій, Бог зміг мені показати ситуацію з точки зору людей, 
які запросили мене проповідувати. Виявилося, їм просто не 
вдалося знайти приміщення для проведення богослужін-
ня, і Господь відкрив мені, як сильно це їх засмутило. Щи-
ро кажучи, вони ретельно готувалися до нашої зустрічі,
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з нетерпінням і захопленням чекаючи на неї, і, oй-ой, її до-
водиться скасувати.

Мене вражає, як іноді легко не піддатися жалості до 
себе, якщо просто спробувати в ситуації, що склалася, зай-
няти місце іншої людини, не зважаючи на своє власне. Ми 
починаємо співчувати собі й шкодувати себе, коли думає-
мо винятково про себе. Часом ми буквально виснажуємо 
себе, прагнучи викликати в інших співчуття. На ділі, звичка 
жаліти себе — це пастка. Вона є одним із улюблених засобів 
сатани для утримання нас у пустелі. Між нами кажучи, 
якщо не пильнувати, то навіть може розвинутися залеж-
ність від цього хибного відчуття — шкодування себе, спів-
чуття й жалість до себе.

Залежність є автоматичною реакцією на певний збуд-
ник; вона — вивчена манера поведінки, що стає для нас 
звичкою. Зізнайтеся, скільки часу ви витрачаєте, жаліючи 
себе? Як ви реагуєте на розчарування?

Кожен християнин має надзвичайний привілей: раптом 
відчувши розчарування й зневір’я, він має неймовірну мож-
ливість віддати їх Богові. А з Ним ми завжди можемо по-
чати все спочатку. З іншого боку, звичка жаліти себе міцно 
утримує нас у в’язниці нашого минулого.

Залиште минуле позаду й дозвольте
Богові бути Богом!

Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думай-
те! Ось зроблю Я нове, тепер виросте. Чи ж про це 
ви не знаєте, (не розумієте й не усвідомлюєте, на що 
варто звернути увагу)? Теж зроблю Я дорогу в степу,
а в пустині річки.

                                                                                 Ісая 43:18–19
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Багато років поспіль я тільки тим і займалася, що жаліла 
себе, почуваючись страшенно обділеною. Врешті зі звички 
це перетворилося на справжню залежність. Будь-яке розча-
рування — і я вже проймаюся жалістю до себе, вважаючи 
себе найнещаснішою людиною у світі. Сатані тільки це було 
й потрібно: відтак мій розум вже сповнений неправильних 
думок. А оскільки я не розуміла, що потрібно «обирати, про 
що думати й розмірковувати» (і, звісно, не вміла цього роби-
ти), то приймала все, що спадало мені на думку. Що довше
я про щось роздумувала, то жахливіше почувалася.

Так вже сталося, що часто я розповідаю історії про пер-
ші роки мого заміжжя. Отже, щонеділі впродовж усього 
футбольного сезону Дейв хотів дивитися матчі по телевізо-
ру. Якщо й не футбольний, то будь-який інший спортивний 
матч. Йому взагалі подобався спорт, тоді як мені було до 
нього байдуже. Дейв любить усі ігри з м’ячем, тож захопити-
ся певною спортивною подією для нього було пустим ділом, 
а відтак він геть забував про моє існування. Тож одного дня 
я стала просто перед ним і виразно проголосила: «Дейве,
я дуже погано почуваюся; мені здається, я зараз помру». 
Моєму подиву не було меж, коли він, не відводячи погляду 
від екрану, промовив: «Еге ж, це просто чудово, люба».

Отже, мої недальні вечори стали типовими — гніва-
ючись на Дейва й шкодуючи себе. Сердячись на нього,
я завжди починала прибирати в будинку. Зараз я розумію, 
що цим просто намагалася викликати в нього відчуття про-
вини за те, що, допоки він радіє життю, я така нещасна. Кіль-
ка годин поспіль я носилася будинком, гримаючи дверима
й шухлядами, демонстративно ходячи туди-сюди по кімна-
тах, де він сидів, з пилососом у руках, і намагаючись афішу-
вати, як важко я працюю. Звісно, я намагалася привернути 
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його увагу, проте все було марно — він майже не помічав 
мене. Тоді я кидала все, вирушала до ванної кімнати й там 
гірко плакала. Що більше я ридала, то більше проймалася 
жалістю до себе. Пізніше Бог показав мені, чому зазвичай 
для плачу жінки обирають саме ванну кімнату. Він сказав: 
«Їхній вибір очевидний, бо там є велике дзеркало. Проридав-
ши доволі тривалий час, жінка підводиться, довго дивиться 
на себе, таку жалюгідну, у дзеркало і так себе шкодує».

По правді, часом я виглядала настільки жахливо, що, 
побачивши в дзеркалі своє спотворене відображення, за-
ходилася ще більшим плачем. Врешті я здійснювала свій 
останній трагічний вихід у вітальню, де перебував Дейв;
я рухалася повільно й виглядала нещасною. Час від часу він 
кидав на мене погляд з єдино метою — попрохати принести 
йому з кухні трохи чаю з льодом.

Щодо суті моєї розповіді, зазначу: ніщо з усього вище 
згаданого не вирішувало моєї проблеми! Все це мене лише 
виснажувало емоційно, іноді навіть спричиняючи хвороби 
через увесь той негатив, що пережила впродовж дня.

Насамкінець запевняю: Бог обов’язково звільнить вас 
від цієї звички, у Свій спосіб — не вашими руками, а Своєю. 
Тільки Він здатний змінити людину! Ніхто, окрім Всемогут-
нього Бога, не міг відбити у Дейва бажання постійно диви-
тися спортивні телепрограми. Навчившись більше довіряти 
Богові й менше піддаватися жалості до себе кожного разу, 
коли щось ішло не на моє, я помітила, що Дейв став більш 
зважено обирати спортивні телепрограми до перегляду. Звіс-
но, він, як і раніше, любить їх дивитися, проте нині мене це 
вже не так сильно бентежить. Просто я використовую віль-
ний від спілкування з ним час для своїх улюблених справ. 
Проте, якщо мені хочеться або насправді потрібно разом із 
Дейвом зайнятися чимось іншим, я ввічливо (а не сердито) 
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кажу йому про це, і здебільшого мій чоловік із радістю змі-
нює заради мене свої плани. Однак, трапляється — і цього 
не уникнути — коли не все складається по-моєму. Та щойно 
я відчуваю, як емоції починають розбурхуватися, то негай-
но вдаюся до молитви: «О, Боже, допоможи мені пройти це 
випробування. Я не хочу знову ходити навколо цієї гори!»
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РОЗДІЛ 23

«Я не заслуговую 
на Божі благословення, 

бо не вартий їх»
Пустельний менталітет №8

І сказав Господь до Ісуса: Сьогодні Я зняв з вас єги-
петську ганьбу. І назвав те місце ім’ям: Ґілґал (коло),
і так є аж до цього дня. 

                                                                           Ісус Навин 5:9

Хочу зазначити, що після того, як Ісус Навин перевів Із-
раїльський народ через Йордан і ввів в Обіцяний Край, Бог 
мав дещо зробити до того, як Єрихон, перше ними завойова-
не місто, упав. Господь наказав усім чоловікам-Ізраїльтянам 
обрізатися, оскільки, блукаючи пустелею сорок років, вони 
цього не робили. Це дійство потребувало від них повної 
слухняності й мало свідчити про їхню цілковиту готовність 
відвернутися від свого тілесного (плотського), світського жит-
тя. Це мало стати першим кроком до нового життя з Богом.

Отже, після їхнього обрізання Господь повідомив Ісуса 
Навина, що «зняв із них єгипетську ганьбу». І, до речі, за 
кілька віршів після цього, у 6-му розділі книги Ісуса Нави-
на, починається розповідь про те, як Бог повів Ізраїльтян
у переможний похід на Єрихон. Однак чому спершу потріб-
но було зняти з них ту ганьбу? І що таке «ганьба» взагалі?
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Визначення слова «ганьба»

По суті, слово «ганьба» означає «осуд, безчестя, сором».1 
Пообіцявши Ізраїльтянам зняти «єгипетську ганьбу», Бог 
намагався їм дещо показати. Насправді, Єгипет є уосо-
бленням цього світу. Людина, провівши навіть кілька років
у світі, стає з ним єдиним цілим. І тоді конче потрібно «зня-
ти ганьбу» з неї, тобто вплив цього світу.

Так вийшло й зі мною: через усе скоєне й пережите мною 
в житті у моїй душі глибоко вкоренилося почуття стида
й сорому. Я звинувачувала себе у всьому, що зі мною трапи-
лося (хоча найбільше зло мені заподіяли в дитинстві, коли
я ніяк не могла цьому завадити).

Благодать — це сила, дана нам Богом безплатно, яка до-
помагає нам із легкістю зробити те, на що ми були неспро-
можні, діючи самотужки. Господь прагне дати нам благодать, 
тоді як сатана — зганьбити нас, тобто осоромити. Отже, 
відчуття сорому підказувало мені, що я нездара, якій годі
й мріяти про Божу любов чи допомогу. Це отруювало мою 
внутрішню людину. Я соромилася не тільки того, що пережи-
ла, але й самої себе. Глибоко в душі я себе не любила. Проте 
Бог звільняє нас від сорому й знімає з нас ганьбу. Це означає, 
що кожен за всі свої колишні гріхи має особисто прийняти 
прощення, запропоноване йому Богом. Усвідомте, вам ніко-
ли не вдасться заслужити на Божі благословення, тим паче 
годі й мріяти стати достойним цих благословень. Єдине, що 
можете ви, — це смиренно прийняти їх і бути надзвичайно 
вдячними, а також захоплюватися неймовірною Божою до-
брістю і Його безмежною любов’ю.

Мушу зазначити, що ваша подорож пустелею тривати-
ме, допоки ви плекатимете почуття ненависті й неприйняття 
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по відношенню до себе. Вам слід прийняти Боже прощення
(й пробачити самим собі), усвідомити, що праведність перед 
Богом дається тільки завдяки крові Ісуса. Ви маєте онови-
ти свій розум стосовно цього твердження й усвідомити, що 
ваші добрі діла не зарадять у цьому питання.

Завдяки багатьом рокам, присвяченим служінню, у мені 
зародилося глибоке переконання, що близько 85 відсотків 
наших проблем виникають через наше власне ставлення до 
себе. Кожен, хто веде переможне життя, чітко розуміє, що 
здобув праведність у Божих очах. Звісно, я усвідомлюю, що 
не заслуговую на Його благословення, проте з радістю прий-
маю їх, адже я — співспадкоємиця Христа (див. До Римлян 
8:17). Безперечно, Він заслужив благословення, а я за благо-
даттю отримую їх завдяки вірі в Нього.

Спадкоємець або раб?

Тому ти вже не раб (і не поневолений служник), 
але син. А як син, то й (виходить, що ти) спадкоємець 
Божий через Христа.

                                                                                     До Галатів 4:7

Хто ви — син чи раб, спадкоємець або поневолений 
служник? Спадкоємець — це не той, хто заробляє щось або 
отримує відповідно до заслуг; його щастя в тому, що одер-
жує він усе, не прикладаючи зусиль, тобто у спадок, згідно 
із заповітом. Раб, або служник, з біблійної точки зору, — це 
той, хто старанно, але безрезультатно намагається виконати 
Закон. Тут мається на увазі важка праця й потерпання від 
страждань.

Крути-верти, я довгі роки блукала пустелею й важкою 
працею намагалася заробити все те, що Бог хотів подарувати 
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мені за Своєю благодаттю. А все через мій неправильний спо-
сіб мислення.

Я вважала, що все в цьому світі потрібно заробити або 
заслужити: «Ніхто нічого не дасть тобі безплатно!» Багато 
років поспіль, з самого дитинства, мене безліч разів вчили 
цього принципу. Мені безперервно повторювали, що кожен, 
хто хоче зробити для мене щось добре, насправді бреше, аби 
врешті скористатися мною.

Даруйте на слові, та світ учить нас: ніщо не дається нам 
безплатно; все потрібно заслужити. Принагідно наводять 
приклад: «Хочеш мати друзів — доведеться постійно їм до-
годжати, інакше вони тебе покинуть. Прагнеш підвищен-
ня — знай потрібних людей, поводься з ними відповідно
й тоді, можливо, одного дня ти отримаєш шанс піднятися 
по кар’єрній драбині». Такі «повчання» покладають на лю-
дину важкий тягар відчуття сорому й ганьби, які обов’язко-
во необхідно зняти.

Погляд на себе

І там ми бачили велетнів, синів Енака, з роду ве-
летнів, і були ми в своїх очах немов та сарана, і таки-
ми були ми і в їхніх очах.

                                                                                     Числа 13:33

Ізраїльтяни несли на собі ганьбу. Вони були вкрай нега-
тивної думки про себе — про це свідчить наведений вище 
вірш. Із дванадцяти розвідників, яких послали оглянути 
Обіцяний Край, перш ніж увесь Ізраїльський народ пере-
йде через Йордан, повернулося десять негативно налашто-
ваних. Вони розповіли, що в тім Краї живуть велетні, які 
вважали Ізраїльтян за сарану. Отже, як результат останні 
почали сприймати себе так само.
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Ця картина чітко показує нам, якої думки ці люди були 
про себе.

Будь ласка, пам’ятайте: сатана наповнюватиме ваш ро-
зум (з вашого дозволу) всілякими негативними думками 
про вас самих. З самого дитинства він зводить твердині
в нашому розумі. Багато з них спирається й підтримується 
тими негативними думками, що ви маєте про себе, і тими, 
що висловлюють про вас інші люди. Без сумніву, диявол 
обов’язково створить ситуації, в яких ви почуватиметеся 
покинутими, — все для того, щоб пізніше, коли ви спробує-
те змінити власне життя на краще, щоразу нагадувати вам 
про пережитий біль.

Повірте, страх поразки й неприйняття утримує ба-
гатьох людей у пустелі. Ізраїльтяни так довго були рабами
в Єгипті, страждаючи від зневаги єгиптян, що відбиток 
у вигляді почуття сорому й ганьби надовго залишився на 
їхньому житті. Проте цікаво, що майже ніхто з покоління 
людей, які вийшли з Єгипту разом із Мойсеєм, не увійшов 
в Обіцяний Край. Це вдалося тільки їхнім дітям. Однак, за 
словами Бога, з останніх ганьба має бути знята. Дивно, але 
більшість дітей народилася в пустелі вже після того, як їхні 
батьки покинули Єгипет. Тож яким чином ганьба єгипетсь-
кого рабства передалася їм — вони навіть не бачили Єгипту?

Мусимо визнати, що іноді деякі риси батьків перехо-
дять до їхніх дітей. Цікаво, що останні можуть успадкува-
ти батьківське ставлення до життя, їхній спосіб мислення 
й манеру поведінки. Відтак вам у спадок може дістатися 
неправильний спосіб мислення ваших батьків. Також не 
дивуйтеся своєму погляду на певні речі — насправді, ви не 
знаєте, чому думаєте саме так, а не інакше, адже могло ста-
тися, що цей погляд ви також успадкували від своїх батьків. 
Останні ж, маючи погану думку про себе чи вважаючи себе 
негідними Божої любові і Його благословень, найчастіше 
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передають свій спосіб мислення своїм дітям. Принагідно 
хочу повторити ще раз те, про що говорила раніше, адже це 
вкрай важливо: зважайте на думки, що виникають у вашо-
му розумі, стосовно вас самих. За вашої готовності прийня-
ти Боже прощення, Він готовий Своїм милосердям покрити 
ваші провини. Не вважайте, що Господь винагороджує до-
сконалих — тих, хто не має хиб і ніколи не помиляється. Бо-
жої винагороди заслуговують ті, хто віру на Нього складає, 
цілком і повністю довіряючи Йому.

Ваша віра в Бога догоджає Йому

Догодити ж (Богові й задовольнити Його) без віри 
не можна. І той, хто до Бога приходить, (обов’язко-
во) мусить вірувати, що Він є, а тим, хто (старанно
й щиро) шукає Його, Він дає нагороду.

                                                                                     До Євреїв 11:6

Будь ласка, зверніть увагу на те, що без віри неможливо 
догодити Богові; тому, навіть попри велику кількість «до-
брих діл», вам не вдасться заслужити Божу прихильність.

Хоч би що ми робили для Бога, нашим головним моти-
вом має бути любов до Нього, а не спроби щось від Нього 
отримати.

Згідно з цим надзвичайно потужним уривком зі Свято-
го Письма, Бог винагороджує тих, хто старанно шукає Його. 
Я неабияк зраділа цьому одкровенню! Нарешті я збагнула 
це! Усвідомлення кількості помилок, яких я припустилася
в минулому, не змогло затьмарити розуміння мого тодіш-
нього стану: попри все, я старанно, всім своїм серцем шу-
кала Бога. А це означає, що я гідна винагороди від Нього. 
Я давно вирішила приймати від Бога всі благословення, що 
Він бажає дати.
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бо не вартий їх»

Щодо Ізраїльтян, то Господь прагнув увести їх в Обі-
цяний Край і дати благословення, які годі було й уявити. 
Однак спершу Йому довелося зняти з них ганьбу. Допоки 
Ізраїльський народ обтяжувало почуття ганьби, провини
й сорому, він був не спроможний отримати щось від Господа.

Бути вищими за ганьбу

Так як (через Свою любов Бог) вибрав нас (у Хри-
сті власноруч і назвав Своїми) перше заложення 
світу, щоб були перед Ним ми святі, (освячені й від-
ділені) й непорочні (в Його очах, вищі за будь-яку 
ганьбу,) у (Його) любові.

                                                                                     До Ефесян 1:4

Який чудовий уривок зі Святого Письма! У ньому Го-
сподь не залишає ніяких сумнівів — ми належимо Йому! 
Він чітко пояснює, чого очікує від нас і чого для нас прагне. 
Його бажання, щоб ми прийняли наступне: Він любить нас 
і цінує, надзвичайно дорожить нами, і тому маємо бути 
святими й непорочними, спроможними піднятися й по-
топтати будь-яку ганьбу.

Поза всяким сумнівом, ми повинні щосили старатися 
жити свято. І, слава Богу, припускаючись помилки, ми мо-
жемо розраховувати на прощення, відновлення святості
й непорочності. Відтак ми спроможні піднятися над гань-
бою — все це можливо «у Христі».

Бог нікому не докоряє

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай 
просить від Бога, що всім дає просто (й щедро), та не 

253



РОЗУМ ― ПОЛЕ БИТВИ274

докоряє (й не шукає хиб і недоліків), і буде вона йому 
дана.                           

                                                                                 Яків 1:5

Це ще один неймовірний уривок зі Святого Письма — 
він навчає нас приймати Божі благословення, не відчуваючи 
при цьому жодних докорів. Відтак Яків у своєму посланні 
звертається до людей, що зазнавали різних випробувань
і стикалися з непростими ситуаціями. Отже, потрібна му-
дрість, що зарадить у складних обставинах, — шукайте її
у Бога. Яків запевняє, що Господь ніколи не докорятиме їм, 
не відшукуватиме в них недоліків і хиб, натомість просто
допоможе.

Не повірите, але вам ніколи не вдасться вийти з пустелі 
без Божої допомоги. Однак, навіть спробуй Він вам її нада-
ти, і ви зі своїм негативним ставленням до себе не зможете 
її легко прийняти. Між нами кажучи, за бажання мати пере-
можне життя, сповнене сили й радості, ви повинні змінити 
негативне ставлення до себе на позитивне. Не споглядайте 
тільки на шлях, який ще потрібно здолати, — озирніться
й оцініть, як далеко ви вже дійшли. Поміркуйте над свої-
ми успіхами, згадайте Послання до Филип’ян 1:6: «Я певний 
того, що той, хто в вас розпочав добре діло, (продовжувати-
ме його й) виконає його аж до дня Христа Ісуса, (коли Він 
повернеться на землю, удосконалюючи вас і доводячи до 
повної бездоганності)».

Навчіться вже сьогодні, а не колись у майбутньому, до-
бре думати й говорити про себе!

ДЛЯ ДОВІДКИ: Хоча ця книжка була написана багато 
років тому, зараз я ще більше переконана в тому, що наше 
ставлення до самих себе впливає на кожну сферу нашого 
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життя. Я наполегливо раджу вам примиритися з собою. 
Можливо, вам не подобається все, що робите, чи як пово-
дитеся, проте ви спроможні й навіть повинні любити себе. 
Врешті-решт я прийняла рішення: оскільки Ісус любить 
мене й помер за мої гріхи, то найменше, що я можу зробити 
для Нього, — це навчитися любити себе. Принагідно хочу 
запросити вас прямо зараз міцно обійняти себе й промови-
ти вголос: «Завдяки тому, що Ісус зробив для мене, я люблю 
й приймаю себе. Він дав мені нову природу, і я готовий до 
нового життя, що Він прагне мені дати»!
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РОЗДІЛ 24

«Невже я не маю заздрити 
іншим людям, коли їм більше

таланить, ніж мені?»
Пустельний менталітет №9

Петро, як побачив (Івана), говорить Ісусові: Го-
споди, цей же що? Промовляє до нього Ісус: Якщо
Я схотів, щоб він позостався (й залишився живий), аж 
поки прийду, що до того тобі? (Хіба це має тебе обхо-
дити?) Ти йди за Мною!

                                                                           Іван 21:21–22

У 21-му розділі Євангелія від Івана описана Ісусова роз-
мова з Петром про труднощі й страждання, що йому нале-
жало знести, якщо він бажав служити Йому й прославляти 
Його. Щойно почувши все, Петро обернувся й, побачивши 
Івана, одразу спитав Ісуса про те, в чому ж полягає Його 
воля для Івана. Петро хотів переконатися, що Іванові теж 
доведеться долати труднощі й випробування, адже сам не 
хотів бути єдиним, хто має зносити страждання. Проте, 
неочікувано, у відповідь Ісус ввічливо відказав Петру, щоб 
той займався власними справами.

Повірте, втручання у справи інших людей (або зосеред-
ження на них своїх думок) не приведе вас ні до чого доброго. 
Навпаки — це триматиме вас у пустелі. Заздрість, ревнощі, 
порівняння себе й своїх обставин з іншими людьми і їхні-
ми обставинами є ще одним різновидом пустельного мен-
талітету.
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Стережіться заздрості й ревнощів

Лагідне серце (й спокійний розум — це) життя
(й здоров’я) для тіла, а заздрість, (ревнощі й гнів — 
наче) гнилизна костей.

                                                                                  Приповісті 14:30

Уявіть, заздрість може зробити людину настільки гру-
бою й безсердечною, що іноді вона нагадуватиме тварину. 
Так сталося, що саме заздрощі, завидки стали великою слаб-
кістю Йосипових братів. Зненавидівши Йосипа, наймолод-
шого, батькового улюбленця, вони продали його в рабство. 

Між нами кажучи, якщо у вашій родині є хтось, до кого 
ставляться більш доброзичливо, ніж до вас, не слід його не-
навидіти. Просто довіртеся Богові! Відтак робіть усе, що Він 
наказує, чекаючи на Його прихильність і благовоління. І, на-
певно, у це важко повірити, однак ваше життя, як і колись 
Йосипове, зарясніє Божими благословеннями.

У тлумачному словнику понять Старого і Нового За-
повіту слову «заздрість» дається наступне визначення: 
«відчуття невдоволення, викликане тим, що людина стала 
свідком процвітання інших».1 У словнику Вебстера слово 
«ревнощі» визначається так: «відчуття заздрості, страх за 
своє становище і гіркота».2 Спираючись на ці визначення, 
я вважаю, що ревнощі — це страх втратити те, що маєте; 
чийсь успіх викликає у вас обурення, в основі якого лежить 
заздрість.

Не змагайтеся з людьми, порівнюючи себе з ними

І сталось між ними змагання (щодо того), котрий
з них уважатися має за більшого. (Тоді Ісус) промовив 
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до них: Царі (поганських) народів панують над ними, 
(так що їх вважають імператорами й богами;) а ті, що 
ними володіють, доброчинцями (й героями) звуться. 
Але не так ви (повинні поводитися: навпаки,) хто най-
більший між вами, нехай буде, як менший, а (той, хто 
лідер чи) начальник — (нехай буде) як службовець.

                                                                                     Лука 22:24-26

Зізнаюся щиро, на початку свого життя мені довело-
ся старанно боротися із заздрістю, ревнощами й звичкою 
порівнювати себе з іншими людьми. Усе вище вказане вла-
стиво людям, які страждають від невпевненості у собі. 
Коли як особа ви не впевнені у власній вагомості, цінності 
й унікальності, то неодмінно почнете змагатися з усіма, хто 
здається успішним і щасливим. Щодо мене, то, усвідоми-
ла свою індивідуальність (що Бог має для мене унікальний 
план), я здобула велику й дорогоцінну свободу в Господі. 
Тепер я впевнена, що не варто порівнювати себе (чи своє 
служіння) з іншими. Згадуючи Ісусових учнів, я завжди 
усвідомлюю, що не зовсім безнадійна, адже в них теж були 
недоліки й хиби, як і в мене. Це завсіди служить для мене 
великим підбадьоренням.

Згадаймо, як у 22-му розділі Євангелія від Луки 
розповідається про суперечку між Ісусовими учнями: вони 
намагалися з’ясувати, хто з них є найбільшим. Тоді як Ісус ска-
зав їм, що найбільшим насправді є той, хто готовий визнати 
себе незначним і бути слугою для інших. Наш Господь багато 
часу присвятив Своїм учням, намагаючись навчити їх того, 
що життя в Божому Царстві найчастіше є прямою проти-
лежністю життя у світі, життя за плоттю. Основоположними 
принципами були: «Багато-хто з перших стануть останніми, 
а останні — першими» (див. Марко 10:31), «Радійте разом 
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з тими, хто благословенний» (див. Лука 15:6,9), «Любіть во-
рогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть 
добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас пе-
реслідує» (див. Матвій 5:44). Світ вважає це дурістю, проте 
Ісус бачить в цьому справжню силу.  

Уникайте світського суперництва

Не будьмо чванливі (й самозакохані), не дражнімо 
один одного, (не змагаймося один із одним, не кидай-
мо виклик один одному, не провокуймо один одного), 
не завидуймо (й не ревнуймо) один одному!

                                                                                     До Галатів 5:26

Згідно зі світською системою цінностей, найкраще жи-
веться тому, хто попереду. Сучасна філософія вчить нас про-
биватися, підніматися на верхівку, незважаючи на всіх, кого 
при цьому доводиться скривдити, чи посунути. Але, згідно
з Біблією, ми не знайдемо справжнього миру, допоки не 
звільнимося від бажання змагатися одне з одним.

Навіть під час жартівливих ігор люди часто роздратову-
ються й починають змагання. Відтак все закінчується свар-
ками й обопільною ненавистю, що заважає людям просто 
розслабитися й весело провести час разом. Така вже людська 
природа: кожен грає в ігри, щоб продемонструвати себе з кра-
щого боку — не для того, щоб програти чи зазнати поразки. 
Проте здатність людини насолоджуватися грою винятково
в разі виграшу свідчить про наявність проблеми — можливо, 
навіть дуже серйозної і глибоко вкоріненої, що спричиняє 
неприємні ситуації в багатьох сферах її життя.

Звісно, на роботі ми повинні працювати на повну; немає 
нічого поганого в спробах людини будь-що досягти успіхів 
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у своїй професійній діяльності. Але раджу вам пам’ятати: 
віруюча людина отримує підвищення винятково від Бога,
а не від людини. Нам із вами для просування вперед не слід 
брати участь у світських іграх. Господь дасть нам як Свою 
прихильність, так і прихильність потрібних людей, якщо бу-
демо йти Його шляхом (див. Приповісті 3:3–4).

Повірте, заздрість і ревнощі завдають людині пекельних 
мук. Протягом багатьох років я заздрила кожному врод-
ливішому чи більш талановитому — таємно я змагалася
з іншими служителями. Для мене було дуже важливо, щоб 
«моє» служіння було більшим за служіння інших, щоб «мої» 
семінари відвідувала більша кількість людей, щоб «ми» були 
більш успішними і так далі. Якщо чиєсь служіння перевер-
шувало наше за якимись показниками чи параметрами, то 
мені хотілося радіти за цю людину, оскільки я знала, що на це 
є Божа воля, проте щось у моїй душі перешкоджало цьому.

Почавши зростати в розумінні своєї сутності в Христі
і в усвідомленні того, що мої «добрі діла» не визначають 
мою цінність, я звільнилася від прагнення порівнювати себе
і власні досягнення з досягненнями інших людей. Що більше 
я вчилася покладатися на Бога, то більшу свободу здобувала 
в цій сфері. Я збагнула, що мій Небесний Отець любить мене 
й зробить саме для мене все найкраще. Можливо, те, що Бог 
робить для нас із вами, зовсім не схоже на те, що від Нього 
отримують інші, проте маємо пам’ятати Ісусові слова, адре-
совані Петру: «Не турбуйся про те, що Я роблю для когось 
іншого, — просто слідуй за Мною!»

Якось одного дня моя подруга отримала від Госпо-
да подарунок, про який я довго мріяла й молилася. Як на 
мене, вона й близько не була настільки «побожною», як я. 
Тому мене охопила заздрість і ревність, коли з невимовною
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радістю вона прибігла до мене й почала розповідати про
те, що Бог для неї зробив. Звичайно, я вдавала, що втішаюся, 
але в серці не відчувала жодної радості. І коли вона пішла, 
з мене полізло таке ставлення, про існування якого я на-
віть не здогадувалася! Я ба навіть образилася на Бога за те, 
що Він благословив її, оскільки вважала це незаслуженим. 
Врешті-решт, це я весь свій час проводила вдома, молилася
й постувала, допоки вона розважалася й веселилася зі свої-
ми друзями. Зізнаюся щиро, я була «фарисейкою», релігій-
ним снобом, навіть не усвідомлюючи цього.

Між нами кажучи, часто Бог влаштовує все таким чи-
ном, що нам не до вподоби, оскільки Йому відомо, чого саме 
ми потребуємо. Щодо мене, я мала позбавитися свого нега-
тивного ставлення — отримати свободу від нього було наба-
гато важливіше, ніж отримати все, про що я молилася. Саме 
тому Бог іноді створює в нашому житті певні неконтрольо-
вані нами ситуації, щоб надати нам можливість побачи-
ти себе справжніх. Інакше ми ніколи не станемо вільними. 
Поки ворог може ховатися в нашій душі, поти він завжди 
буде спроможним певною мірою нас контролювати. Проте 
Бог, вивівши його на чисту воду, зірвавши маску, відкриває 
перед нами шлях до свободи, нам лише треба віддати себе
в Його руки, дозволивши Йому швидко здійснити в нас 
Свою роботу.

Усвідомте, Бог уже тоді планував, що служіння, яке 
Він мені довірить, буде доволі впливовим і досягне міль-
йонів людей через радіо й телебачення, Інтернет і семіна-
ри, книжки й проповіді на компакт-дисках. Але Він не міг 
ввести мене в повноту цього служіння, допоки я не почала 
зростати духовно.
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Виробіть новий спосіб мислення!

Улюблений, я (понад усе) молюся, щоб добре велося 
в усьому тобі, і щоб був ти здоровий, як добре ведеться 
душі твоїй.

                                                                                  3 Івана 1:2, KJV

Закликаю вас уважно розглянути цей уривок зі Святого 
Письма. Господь прагне благословити нас навіть більше, ніж 
можемо собі уявити, або взагалі бажаємо від Нього отрима-
ти. Проте Він любить нас достатньо сильно і тому уважно 
стежить, щоб міра Його благословень не перевищувала на-
шої спроможності правильно розпоряджатися ними, при 
цьому віддаючи тільки Йому всю славу.

Мушу зазначити, що заздрість, ревнощі й звичка порів-
нювати себе з іншими — все це властиво духовно незрілим 
людям. Всі вище перераховані якості є суто тілесними й не 
мають нічого спільного з духом. Причому заздрість — це 
одна з основних причин, з яких людина може довгий час за-
лишатися в пустелі. Тож аналізуйте власні думки в цій сфері. 
Раптом помітивши один раз, другий, третій, що неправиль-
на думка промайнула в розумі, поговоріть із собою: «Яка 
мені користь від того, що я заздрю іншим? Це не зробить 
мене більш благословенною людиною. Бог має Свій план для 
кожного з нас, і я довірятиму Йому, сподіваючись на те, що 
Він зробить у моєму житті винятково найкраще. Щодо ін-
ших, мене не повинно обходити, як Він діє в їхньому житті».
А далі, рішуче й цілеспрямовано почніть молитися про те, 
щоб люди, яким ви заздрили, отримали ще більшу кількість 
благословень. Не бійтеся бути відвертими з Богом щодо 
своїх почуттів. Він і так знає про них, тож чом би вам просто 
не поговорити з Ним про них?
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Я неодноразово казала Господу щось на кшталт: «Боже,
я молюся за ______________ і прошу, щоб Ти ще більше бла-
гословив її. Дай їй процвітання; благослови всі сфери її жит-
тя. Господи, я молюся про це з вірою. І хоча в душі я заздрю 
їй і вважаю себе кращою, та все одно приймаю рішення мо-
литися за неї, попри те, хочеться мені цього чи ні».

Нещодавно я почула від когось фразу: «Хай якими та-
лановитими ми є в певній сфері, завжди знайдеться хтось 
більш талановитий». Цей вислів справив на мене надзви-
чайно сильне враження, оскільки я розуміла, що це правда.
А коли це так, то навіщо все своє життя намагатися випе-
редити інших? Адже щойно ми вирвемося вперед, з’явиться 
хтось інший з бажанням позмагатися, і рано чи пізно, але 
об’явиться людина, яка зможе зробити те, що й робимо, про-
те трошки краще. Прикладом, згадаймо спорт: іноді скла-
дається враження, що незалежно від рекорду, встановленого 
одним спортсменом, обов’язково, невдовзі з’являється ін-
ший спортсмен, який встановлює новий рекорд. А як щодо 
сфери розваг? Зірка залишається на вершині Олімпу лише 
певний час, бо згодом її місце займає нова. Ми обманюємо-
ся, вважаючи себе зобов’язаними випередити всіх і потім 
відвойовувати своє право залишатися попереду! Насправді 
наша цінність не залежить від того, що робимо — вона спи-
рається на той факт, що Бог любить нас і віддав за нас Свого 
Однородженого Сина.

Багато років тому Бог показав мені: є зірки, що рапто-
во з’являються на небосхилі, неабияк привертаючи до себе 
увагу, та зазвичай це не триває надто довго. Більшість із 
них падає так само швидко, як і сходить. Господь сказав, що 
краще бути активним довгий час — триматися й старанно 
виконувати все, Ним доручене. Він завірив мене в тому, що 
Сам подбає про мою репутацію. Я ж, зі свого боку, вирішила, 
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що візьмуся за будь-яку справу, що Він мені довірить. Чому? 
Бо, поза всяким сумнівом, Йому відомо краще, з чим я можу 
впоратися.

Можливо, у вашому розумі саме в цій сфері довгий час 
існувала твердиня. Щоразу, зустрічаючи когось, хто в чо-
мусь вас випереджає, ви відчуваєте заздрість, ревнощі або 
ж нестерпне бажання позмагатися з цією людиною. Коли 
це справді так, раджу вам виробити в себе новий спосіб 
мислення. Ніколи не забувайте: здатність обійти когось
і вирватися вперед не робить вас більш цінними й вагоми-
ми в Божих очах. Відтак навчіться радіти за інших людей, 
довіряючи Богові все своє життя. Звісно, вам знадобиться 
трохи часу й наполегливості, проте, зруйнувавши цю стару 
твердиню у своєму розумі й замінивши її Божим Словом, ви 
врешті вийдете на правильну дорогу, що веде з пустелі в Обі-
цяний Край.
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РОЗДІЛ  25

«Буде або на моє, 
або взагалі ніяк»

Пустельний менталітет №10

І положать на Бога надію свою, і не забудуть діл 
Божих, Його ж заповіді берегтимуть. І не стануть 
вони, немов їхні батьки, поколінням непокірливим
та бунтівничим, поколінням, що серця свого не по-
ставило міцно, (щоб пізнавати Бога,) і що дух його 
Богу невірний (і не тримається за Нього). 

                                                                           Псалом 77:7-8

До речі, цікаво, що впродовж усіх сорока років, що Із-
раїльтяни провели в пустелі, вони виявляли сильну впертість 
і бунтарський дух. Саме це стало причиною їхньої загибелі. 
Вони противилися Богові, не бажаючи виконувати Його на-
кази й настанови! Потрапляючи в халепу, Ізраїльтяни, звіс-
но, зверталися до Бога, прохаючи вберегти їх від біди. Тоді 
вони навіть слухняно виконували Його інструкції — все три-
вало, допоки ситуація не змінювалася на краще. І потім вони 
назад верталися до старого. Це «замкнене коло» повторюєть-
ся в Старому Заповіті так багато разів, що важко повірити. Та 
не керуйся ми Божою мудрістю, і почнемо припускатися тих 
самих помилок, що й Ізраїльський народ.

Незаперечний факт — всі люди різні. Напевно, дех-
то від природи більш упертий і має більшу, ніж інші, тягу 
до бунтарства. Також, без сумніву, не слід відкидати впли-
ву на людину її виховання й першого досвіду, здобутого на
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початку життя. Прикладом, я від народження мала сильний 
характер, і, мабуть, у будь-якому випадку робила б усе так, 
«як сама захочу», причому, майже все своє життя. Але бага-
торічна кривда й тотальний контроль укупі з моїм сильним 
і вольовим характером змусили мене вирішити для себе раз
і назавжди: ніхто мене не вчитиме й не вказуватиме мені, 
як жити. Вочевидь Богові довелося розібратися з моїм непра-
вильним ставленням, перш ніж Він зміг мене використовувати.

Повірте, Господь вимагає, щоб ми відмовилися від своїх 
власних доріг, добровільно віддали себе в Його руки й були 
гнучкими. Поки ми зберігаємо впертість і бунтарський дух, 
поти Він не зможе нас використовувати.

«Упертою» можна назвати людину свавільну, з якою 
важко працювати чи дійти згоди; а «бунтівником» вважа-
ють того, хто відмовляється підкорятися владі, не приймає 
жодних зауважень і не погоджується слідувати загально-
прийнятим правилам, постановам. Усі ці визначення з легкі-
стю можна було б застосувати до мене — саме такою я була 
колись! Кривда, пережита мною в дитинстві, стала причи-
ною мого дуже неправильного ставлення до будь-якої влади. 
Проте, як я казала раніше, я не могла допустити, щоб моє 
минуле стало виправданням мого бунтівного ставлення або 
чогось іншого. Ті, хто прагне переможного життя, повинні 
негайно чітко коритися Господу, до того ж бути здатними
й готовими відмовитися від власних бажань заради вико-
нання Його волі. Тому вкрай важливо не стояти на місці 
в цій сфері. Недостатньо, досягши певного рівня, думати: 
«Усе, далі мені йти не треба». Ми повинні бути слухняни-
ми Господу у всьому, нічого від Нього не приховувати й не 
закривати перед Ним двері нашого життя. У житті кожного
з нас існують певні «незначні й неважливі» сфери, які ми 
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щосили намагаємося контролювати самотужки. Проте на-
стійно раджу вам пам’ятати, «мала розчина все тісто заква-
шує» (див. 1 до Коринтян 5:6, переклад І.Огієнка).

 
Замість жертви Богові потрібна слухняність

І сказав Самуїл (царю Саулу): Чи Господь (так 
сильно жадає) цілопалень та жертов, як послуху Го-
сподньому голосу, (і чи вони Йому так само догоджа-
ють)? Таж послух ліпший від жертви, покірливість 
краща від баранячого лою! Бо непокірливість як гріх 
ворожбитства, а свавільство як провина та служба 
бовванам (невеличким домашнім ідолам). Через те, 
що ти відкинув Господні слова, то Він відкинув тебе, 
щоб не був ти царем.

                                                                                1 Самуїла 15:22–23

Проаналізувавши життя царя Саула, стає чітко зрозумі-
лим факт, що йому поталанило стати царем. Одначе він не 
протримався на престолі надто довго через свою впертість 
і непокірність. У Саула було власне розуміння «правди»
й «кривди». Відтак одного разу, коли пророк Самуїл докорив 
Саулові, що той не зробив так, як йому було велено, Саул 
відповів: «Я подумав...» І далі принагідно став висловлювати 
Самуїлові власні міркування щодо того, як мало все відбу-
тися (1 Самуїла 10:6–8, 13:8–14). Самуїл же відказав йому, 
що Бог чекає від нас слухняності, замість жертви. Надто ба-
гато «роздумуючи, розмірковуючи», ми за допомогою своєї 
логіки можемо завадити самим собі виконати Божу волю. 
Часто ми, відмовившись виконувати Божий наказ, потім 
намагаємося компенсувати свою неслухняність роздумами
й виправданнями. Щиро кажучи, величезна кількість Божих 
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дітей просто не можуть «панувати в житті» (див. До Римлян 
5:17, Одкровення 1:6) через свою впертість і бунтівний дух!

У вступі до книги Екклезіяста в Розширеному перекладі 
Біблії написано: «Ця Книга має за мету дослідити життя
в цілому й пояснити читачам, що життя людини без шани 
й поваги до Бога не має ніякого сенсу». Тож конче маємо 
зрозуміти: без слухняності не може бути ні поваги, ні по-
шани. Бунтівний дух, що мешкає сьогодні в серцях багатьох 
дітей, викликаний відсутністю поважання й шанобливого 
ставлення до батьків. Зазвичай у цьому винні самі батьки, 
оскільки їхнє життя на очах у дітей не викликає в них почут-
тя шани чи поваги.

Багато дослідників Біблії схильні вірити, що автором кни-
ги Екклезіяста був цар Соломон, якому від Бога дісталося му-
дрості більше, ніж будь-кому іншому. Якщо в Соломона було 
стільки мудрості, то чому ж він припустився стількох при-
крих помилок у своєму житті? Відповідь на це питання дуже 
проста: можна мати щось, проте не використовувати його. 
Прикладом, чи завжди ми, маючи розум Христа, застосовує-
мо його в житті? Ісус став для нас мудрістю Божою, що ви-
лилася в наші серця, та хіба ми завжди нею послуговуємося? 

Даруйте на слові, але й Соломон вирішив іти своїм шля-
хом і робити все по-своєму. Відтак усе своє життя він ви-
тратив на пошуки то одного, то іншого. Він володів усім, що 
можна було придбати за гроші, — йому були доступні всі 
світські радощі й насолоди, та навіть попри це, його слова
в кінці книги звучать дуже впевнено й переконливо:

Ось підсумок усього почутого: Бога бійся, (ша-
нуй Йогоі вклоняйся лише Йому, знаючи, що Він є,)
й чини Його заповіді, бо належить це (робити) кожній 
людині, (адже це є головною причиною нашого існу-
вання, суттю, до якої зводиться Боже провидіння, ос-
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новою міцного характеру й щастя людини, способом 
вирішення усіх проблем і ситуацій, що існують під 
сонцем, а також святим обов’язком кожної людини).

Екклезіяст 12:13

Дозвольте мені своїми словами переказати власне ро-
зуміння цього уривку зі Святого Письма. Отже, основна 
мета створення людини полягає в шануванні Бога, поклонін-
ні й слухняності Йому. Відтак побожний характер людини 
базується на покорі й смиренні перед Богом — саме вони
є фундаментом справжнього щастя. Нікому не вдасться бути 
по-справжньому щасливим, якщо не підкорятиметься Богові. 
Будь-яку сферу нашого життя, де діється безлад, панує хаос, 
можна змінити на краще завдяки слухняності. Отже, покора 
й смирення є святим обов’язок кожної людини перед Богом.

Тож щиро кажучи, це чудовий уривок зі Святого Пись-
ма, щодо якого я наполегливо раджу вам не припиняти са-
мостійного дослідження, вивчення.

І в слухняності, і в непослуху є певні наслідки

Бо як через непослух одного чоловіка багато хто 
стали грішними, так і через послух Одного багато хто 
стануть праведними.

                                      До Римлян 5:19, (переклад І.Огієнка)

Наш вибір — тобто будемо ми покірні Богові чи ні — 
впливає не тільки на нас. Його впливу піддається багато 
інших людей. Отже, помізкуйте: послухай Ізраїльтяни Бога 
беззастережно, і їхнє життя було б набагато щасливішим. 
Чимало їх і їхніх дітей загинули в пустелі тільки тому, що
не підкорилися Богові й не прослідували Його шляхом.
Рішення Ізраїльтян вплинуло на їхніх дітей — так само
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й наші рішення впливають на наших дітей. Нещодавно мій 
старший син сказав мені: «Мамо, я хочу дещо тобі розпові-
сти. Можливо, я почну плакати, але ти все одно вислухай 
мене». Він продовжував: «Нещодавно я розмірковував про 
вас із татом, про те, скільки сил і часу ви вклали в це служін-
ня, про ваше рішення завше підкорятися Богові й про те, що 
не завжди вам легко це давалося. Я усвідомлюю, мамо, що ви 
з татом пройшли через таке, що декому годі й уявити, однак 
хочу, аби ти знала: сьогодні вранці Бог дав мені зрозуміти, 
які переваги я пожинаю завдяки вашій слухняності. Я над-
звичайно вдячний вам за це». Зізнаюся, його слова були 
настільки для мене цінними, адже нагадали мені сказане
в Посланні до Римлян 5:19.

Ваше рішення — будете ви підкорятися Господу чи ні — 
впливає на багатьох інших людей. Обравши не скоритися 
Богові, ви можете зостатися в пустелі, та, будь ласка, не за-
бувайте: якщо у вас зараз є або колись народяться діти, то 
вони будуть змушені залишитися з вами в пустелі. Ставши 
дорослими, можливо, їм і вдасться вибратися звідти, проте 
можу вас запевнити: їм доведеться розплачуватися за вашу 
неслухняність. Поміркуйте, можливо, і ваше нинішнє жит-
тя було б зовсім іншим, якби у вашому минулому хтось був 
слухняний Богові. Смирення й покора здатні на багато 
більше, ніж вам здається: вони відкривають небесні вікна, 
зачиняючи ворота пекла.

Повірте, я могла б написати цілу книжку про слухняність, 
та поки що просто зауважу: неслухняність — це плід непра-
вильного способу мислення, що веде до хибних учинків.

Полоніть усяку думку на послух Христові

Зброя бо нашого воювання не тілесна, (не з плоті 
й крові,) але міцна Богом на зруйнування твердинь; 
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(адже нею) ми руйнуємо задуми, (аргументи, теорії та 
міркування) і всяке винесення, що підіймається проти 
(істинного) пізнання Бога, і полонимо всяке знання на 
послух Христові, (Месії, Помазанику).

                                                                         2 до Коринтян 10:4–5

Саме через наші думки й помисли ми часто потрапляє-
мо в халепу.

У книзі пророка Ісаї 55:8 Господь каже: «Мої думки — 
не ваші думки, ні ваші дороги — дороги Мої» (переклад 
І.Огієнка). Немає жодної різниці, що ми з вами думаємо
з цього приводу, — Бог записав Свої думки в Книзі під на-
звою «Біблія». Ми як нормальні люди повинні зіставляти 
власні думки з Божим Словом і завжди бути готові привести 
їх у відповідність із Господніми думками, адже Він, безпе-
речно, завжди правий. Саме про це йдеться в Другому по-
сланні до Коринтян 10:4–5. Відтак досліджуйте свої думки.
І раптом вони не погоджуються з Божими думками (тим, що 
написано в Біблії), негайно їх відкиньте й почніть мислити 
так, як мислить Бог.

Люди, що живуть, піддаючись метушні свого власного 
розуму, не тільки себе знищують, але, на жаль, надто часто 
спричиняють численні й значні руйнування в житті тих, хто 
їх оточує.

Розум — це поле битви!
На ньому ви або виграєте, або зазнаєте поразки в битві, 

яку диявол розгорнув проти вас. Насамкінець скажу: я рев-
но й щиро молюся, аби ця книжка стала для вас справжньою 
підтримкою. Нехай вона допоможе вам навчитися «руйнува-
ти задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнан-
ня Бога, і полонити всяке знання на послух Ісусу Христу».
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Розділ 7. Обмірковуйте те, про що думаєте

1. В. Вайн, М. Ангер, В. Вайт, «Грецький словник Біблійних термінів» (Нешвілль, Видав-
ництво Томаса Нельсона, 1985), ст. 662.
2. Дж. Стронг «Симфонія до Біблії з коментарями Стронга», (Нешвілль, Видавництво 
Томаса Нельсона, 1984), ст. 24.
3. «Словник Вебстера, 2-е видання» (Бостон, Компанія Хьютон-Міффлін, 1984), значен-
ня слова «роздумувати».
4. В. Вайн та інші, «Грецький словник Біблійних термінів», ст. 400.

Розділ 9. Розум, що блукає й гадає
1. «Словник Вебстера», значення слова «блукати».
2. «Словник Вебстера», значення слова «гадати».

Розділ 10. Розгублений розум
1. «Словник Вебстера», значення слова «міркування».

Розділ 11. Розум, сповнений невіри й сумнівів
1. В. Вайн «Тлумачний словник понять Старого і Нового Заповіту», (ОлдТаппан, 
Нью-Джерсі, Видавництво Флемінга Ревелла, 1981), том 1: А-Д, ст. 335. 
2. В. Вайн «Тлумачний словник», том 4: С-Я, ст. 165.

Розділ 12. Неспокійний, стурбований розум
1. «Словник Вебстера», значення слова «неспокій».
2. «Словник Біблійних термінів», 2-е видання (Нью-Йорк, Видавництво «Рендом Хауз», 
1993), значення слова «неспокій».

Розділ 13. Розум, що засуджує, критикує й підозрює
1. В. Вайн «Тлумачний словник», том 2: Е-Л, ст. 281.
2. В. Вайн «Тлумачний словник», том 2: Е-Л, ст. 280.

Розділ 15. Розум Христа
1. «Словник Вебстера», значення фрази «впасти в депресію».
2. «Словник Вебстера», значення слова «пригнічувати».
3. В. Вайн «Тлумачний словник», том 2: Е-Л, ст. 60.
4. В. Вайн «Тлумачний словник», том 3: Л-С, ст. 55.
5. Дж. Стронг «Симфонія до Біблії з коментарями Стронга», (Нешвілль, Видавництво 
Томаса Нельсона, 1984), ст. 32.

Розділ 23. «Я не заслуговую на Божі благословення, бо не вартий їх»
1. «Словник Вебстера», значення слова «ганьба».

Розділ 24. «Невже я не маю заздрити іншим людям, коли їм більше таланить, ніж мені?»
1. В.Вайн «Тлумачний словник «, том 2: Е-Л, ст. 37.
2. «Словник Вебстера», значення слова «заздрість».



Молитва покаяння
Бог любить вас і хоче, щоб у вас із Ним були близькі,

міцні стосунки. Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як 
свого Господа й Спасителя, то можете зробити це прямо за-
раз. Відкрийте для Нього своє серце й промовте цю молитву:

«Отче, я знаю, що згрішив проти Тебе. Будь ласка, 
пробач мені. Очисти мене. Я обіцяю вірити в Ісуса, 
Твого Сина. Я вірю, що Він помер за мене; Він узяв 
на Себе мої гріхи, помираючи на хресті. Я вірю, що 
Він воскрес із мертвих, і прямо зараз я віддаю Йому 
своє життя. Дякую, Отче, за дар прощення й вічного 
життя. Будь ласка, допоможи мені жити для Тебе.   
В ім’я Ісуса. Амінь». 

Якщо ви помолилися від усього серця, то Бог прийняв вас, 
очистив і звільнив від кайданів духовної смерті. Прочитай-
те й вивчіть нижченаведені місця Писання й попросіть Бога 
допомогти вам чути Його голос, адже тепер у вас починаєть-
ся нове життя з Ним.

Іван 3:16   1 до Коринтян 15:3–4
До Ефесян 1:4  До Ефесян 2:8–9
1 Івана  1:9   1 Івана  4:14–15
1 Івана  5:1   1 Івана  5:12–13

Попросіть Бога допомогти вам знайти хорошу церкву, де 
проповідується здорове біблійне вчення, де ви могли б кра-
ще пізнавати Христа й духовно зростати. Бог завжди з вами. 
Він щодня направлятиме вас і покаже, як мати те повноцін-
не життя, яке Він вам призначив.



Про автора
Джойс Майєр — відомий у всьому світі вчитель Божого 

Слова. Її теле- і радіопрограма «Повнота радості життя» ви-
ходить в ефір на сотнях телеканалів і радіостанцій по всьому 
світу.

Джойс Майєр написала більше, ніж 100 книжок, що нади-
хають. Деякі з них були перекладені 140 мовами.

Щорічно Джойс проводить багато конференцій по всьому 
світу, які відвідують сотні тисяч людей. 



Шановний Читачу! 
Нам дуже хотілося б дізнатися, як ця книжка допомогла Вам 

і які переміни здійснила у Вашому житті. Повідомте нас про це, 
будь ласка. Також Ви завжди можете звернутися до нас із моли-
товними нуждами, і ми радо підтримаємо Вас у молитві. 

НАШІ КОНТАКТИ:

MБО «Медіа Мир Інт.», 
Джойс Майєр, 

а/с 355, 
м. Київ-1, 01001,

Україна

+38 (044) 451-83-12
+38 (067) 547-27-35

 info@joyce-meyer.org.ua
joyce-meyer.org.ua

Електронні книжки Джойс Майєр можна замовити 
безплатно на сторінці сайту: 
 joyce-meyer.org.ua/ebooks

Програми Джойс Майєр можна дивитися кількома 
десятками мов на сайті: 

tv.joycemeyer.org

Запрошуємо на наші сторінки у соцмережах:
facebook.com/joycemeyerministriesukrainian

facebook.com/joycemeyerministriesrussian
youtube.com/c/СлужінняДжойсМайєр
youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер

instagram.com/joycemeyerukraine
instagram.com/joycemeyerrussian

https://joycemeyer.ru/ua
http://joycemeyer.ru/ua-ebooks/
https://tv.joycemeyer.org/
http://facebook.com/joycemeyerministriesukrainian
http://facebook.com/joycemeyerministriesrussian
http://youtube.com/c/СлужінняДжойсМайєр
http://youtube.com/c/СлужениеДжойсМайер
http://www.instagram.com/joycemeyerukraine/
http://instagram.com/joycemeyerrussian/
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Як здобути перемогу у своїх думках
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КнижКа-бестселер, що розiйшлася багатомiльйонним тиражем

Тривога, сумніви, розгубленість, депресія, гнів і осудження — всі ці по-
чуття є ворожою атакою на розум. Навіть якщо вас мучать негативні 
думки, не впадайте у відчай! Джойс Майєр вже допомогла мільйонам 
людей здобути перемогу в цій надважливій битві, а відтак допоможе
й вам. У своєму найпопулярнішому бестселері улюблена багатьма хри-
стиянами авторка й служитель розкаже, як вам змінити власне життя 
за допомогою відновлення розуму. Вона покаже вам шлях до підкорен-
ня тисяч думок, які щодня приходять до вас, навчить зосереджувати 
свій розум на доброму й мислити так, як мислить Бог. Джойс відкри-
то ділиться з читачами історіями випробувань, трагедій і блискучих 
перемог, що їй вдалося здобути у власному шлюбі, родинних справах
і служінні. Не залишаться за лаштунками і її власні думки та пережи-
вання. Воно й не дивина, що цей неймовірний досвід привів її до від-
криття надзвичайної, життєдайної істини! 

Відтепер і ви зможете: 

• повернути собі контроль над власним розумом, а відтак здобути 
свободу й внутрішній мир;

• визначити, які з ваших думок є руйнівними, і завадити їм впливати 
на ваше життя;

• навчитися бути терплячими до себе навіть тоді, коли припускаєтеся 
помилок;

• озброїтися Божим Словом, хвалою, молитвою та іншими могутні-
ми видами духовної зброї;

• позбутися «пустельного менталітету» — неправильного ставлення 
й виправдань, що не тільки перешкоджають наближенню до Бога, 
але й не дають віднайти щастя і свободу, такі омріяні й жадані всіма 
нами. 

Отож годі страждати! Дізнайтеся вже сьогодні, як гарантовано здо-
бути перемогу на полі битви — у власному розумі!   

Точиться вiйна 
Поле битви — ваш розум
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