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Пе ред мо ва

«…А ми маємо розум Христів
(Месії)! (Та зберігаємо думки, почут-
тя і прагнення Його серця)».

1 до Коринтян 2:16 

Кожен віруючий повинен розуміти, що
таке душа, і  навчитися розпізнавати її про-
яви. У цій книжці поняття «душа» визнача-
ється як сукупність розуму, або інтелекту,
волі та емоцій. І, оскільки душа егоїстична,
вона потребує очищення, щоб згодом стати
як «посуд на честь, освячений, потрібний
Володареві, приготований на всяке добре
діло» (2 до Тимофія 2:21, УПБ).

Ми виражаємо свої думки, почуття і
бажання за допомогою слів. У нашій голові
бродять наші власні думки (а не те, про що
думає Бог), ми зосереджені на власних
бажаннях (а не на тому, чого хоче Бог), ми
турбуємося про власні відчуття замість від-
чувати те, що відчуває Бог. У міру того, як



наша душа очищується від егоїзму, ми все
більше наповнюємося Божими думками,
бажаннями і почуттями, а це починає про-
являтися в наших словах.

У Першому посланні до Коринтян 2:16
сказано, що ми отримали розум Христів,
тобто всередині нас ті самі думки, почуття і
цілі, якими наповнене Його серце. Хоча ми й
маємо розум Христів, проте наша «неро-
зіп’ята» душа не дозволяє Його думкам,
почуттям і бажанням проявлятися в нас. Між
плоттю й духом точиться постійна боротьба.
Душа і тіло разом складають те, що в Біблії
названо плоттю, тому ми будемо використо-
вувати слова «душа» і «плоть» як взаємоза-
мінні поняття. 

У цій книжці ітиметься про слова. Наші
слова – це канал, через який може говорити
Божий Дух або наш егоїзм. Вуста людини
можуть служити Богові і приносити добро, а
можуть служити дияволові, завдаючи зло. Як
на мене, ніхто з християн не бажає бути на
боці диявола; попри те деякі там опиняються.



У книзі Приповістей 18:21 сказано:
«Смерть та життя у владі язика, хто ж кохає
його, його плід поїдає (до життя чи смерті)».
Зрозуміти це вкрай важливо. Своїми слова-
ми ми можемо благословляти або руйнувати,
і не лише власне життя, але й життя багатьох
людей. 

Про силу слів написано безліч хороших
книжок, тому, коли Бог спонукав мене до
написання цієї книжки, я, по правді, подума-
ла: «Навіщо? Що нового я можу сказати з
цього приводу?» Та Бог хотів, щоб я написа-
ла її. Тому молюся, щоб вона своєчасно
потрапила до ваших рук, і через неї ви отри-
мали одкровення, прийняли викриття і
покаялися. Моя молитва, щоб через читання
цієї книжки у вашому серці запалилося при-
страсне бажання говорити мовою Бога.



Розділ 1

Як навчитися спілкування
мо вою Бо га 

«А Ісус їм у відповідь каже: Майте
віру Божу! Поправді кажу вам: Як хто
скаже горі цій: Порушся та й кинься
до моря, і не матиме сумніву в серці
своїм, але матиме віру, що станеть-
ся так, як говорить, то буде йому!»

Марко 11:22–23, УПБ

Чи маєте ви проблеми? Якщо так, то
їх вирішення – у вас під самим носом.
Авжеж, бо здебільшого проблеми людини
пов’язані з тим, що зривається у неї з
язика. Доки ми не збагнемо силу слів, доти
не зможемо перемагати у своєму житті.
Зазвичай, коли перед нами виростає гора
проблем, ми, замість звертатися до цієї
гори, говоримо про неї. Саме цього навчав

�



Ісус, як ми тільки що прочитали у
Євангелії від Марка 11:22–23.

Ти говориш про свою «гору» чи 
звертаєшся до своєї «гори»?

Ісусові слова про те, що потрібно звер-
татися до своєї «гори» з вірою, наказуючи
їй піднятися і ввергнутися в море, можуть
докорінно змінити наше життя, тому як
годиться вивчімо це місце Писання. 

Отже, за появи «гір» у нашому житті,
що їм насамперед потрібно казати?
Безперечно, у таких ситуаціях ми не
повинні чинити свавілля, а ось оголосити
«горі» Божу волю ми зобов’язані. А Його
воля – це Його Слово. 

Коли сатана спокушав Ісуса в пустелі,
то на кожну спокусу Ісус відповідав йому
Словом Божим (див. Лука, глава 4). Він
казав: «Написано» і потім цитував місця
Писання, які відразу ж вщент розбивали
брехню й оману сатани. 

��������� ��� ��������



Коли у нас виникають проблеми, якийсь
час ми говоримо Слово, та, не отримавши
миттєвих результатів, припиняємо це роби-
ти і знову починаємо говорити про те, що
відчуваємо, та, ймовірно, саме почуття і
стали джерелом наших проблем. 

Уявіть, як каменяр обробляє камінь. Він
може дев’яносто дев’ять разів ударити по
ньому мотолком, але так і не побачити яки-
хось видимих ознак ударів – на камені не
буде ніяких тріщин. Та після сотого удару
камінь розколеться навпіл, адже з кожним
ударом він втрачав свою міцність, хоча це
було непопомітно. 

Наполегливість – це необхідна сполучна
ланка для перемоги. Будьмо твердими і не від-
ступаймося, допоки не побачимо результатів.

Слухняність і прощення так само 
важливі, як віра і наполегливість

«Через це говорю вам: Усе, чого ви
в молитві попросите, вірте (дові-

Як навчитися спілкування мовою Бога ��
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ряйте і будьте впевнені), що одер-
жите, і сповниться вам. 

І коли стоїте на молитві, то про-
щайте, як маєте що проти кого
(забудьте, не тримайте образи), щоб
і Отець ваш Небесний пробачив вам
прогріхи (провини і помилки) ваші. 

Коли ж не прощаєте ви, то й
Отець ваш Небесний не простить
вам прогріхів (провин і помилок)
ваших».

Марка 11:24–26 

Зауважу, що у вченні про сповідання ми
не перебираємо міри. Стосовно цього я хочу
розвіяти будь-які сумніви і сказати наступ-
не: сповідання Божого Слова має силу і є
вкрай потрібним для отримання перемоги,
та це не єдина доктрина Біблії. Слухняність,
прикладом, не менш важлива. Вважаючи, що
можете бути неслухняними Богові і при
цьому пересувати «гори» Божим Словом, ви
будете прикро розчаровані. Про це чітко й
ясно сказав Ісус у Марка 11:22–26.
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Це місце Писання слід розглядати ціл-
ком і повністю. У 22-му вірші Ісус каже, що
віра в Бога має бути постійною. Потім Він
говорить, що, наказуючи «горі», ми приводи-
мо віру в дію (вірш 23). У 24-му вірші Він
каже про те, яку важливу роль відіграє
молитва віри. Далі Ісус дає нам заповідь про-
бачати (вірш 25) і пояснює, що, не пробаючи,
ми не отримаємо прощення своїх гріхів і
провин від Небесного Отця (вірш 26).

Таким чином, якщо ми звертаємося до
«гори» з непрощенням у серці, то наші слова
не матимуть сили.  Проте небажання про-
бачати є поширеною проблемою серед
віруючих.

Багато християн помиляється, починаю-
чи застосовувати тільки один із Божих прин-
ципів, повністю ігноруючи інший.

Слухняність – це ключова тема Біблії. У
людей, неслухняних Богові, багато життєвих
проблем. Можливо, причиною їхнього непо-
слуху було незнання чи бунтарство, та у вся-
кому разі у них єдиний вихід – покаятися
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перед Господом і підкоритися Йому, повер-
нувшись таким чином на шлях слухняності.

Не ігноруйте слів «якщо» й «але»

«Якщо справді будеш ти (коли
перейдете за Йордан у землю, яку
Господь Бог ваш дає вам) слухатися
(уважно) голосу Господа, Бога свого,
щоб додержувати виконання всіх
Його заповідей, що я наказую тобі
сьогодні, то поставить тебе
Господь, Бог твій, найвищим над усі
народи землі. І прийдуть на тебе всі
оці благословення, і досягнуть тебе,
якщо ти слухатимешся голосу
Господа, Бога свого». 

Второзаконня 28:1–2

Зверніть увагу на слово «якщо» у цьому місці
Писання. Часто ми не помічаємо слів «якщо» або
«але», однак вони стоять у Біблії неспроста.
Візьмімо, прикладом, 1 до Коринтян 1:9–10:  
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«Вірний Бог (надійний, Той, кому варто
довіряти, завжди вірний Своїм обіцянкам, на
Нього можна покластися), що ви через Нього
покликані до спільноти Сина Його Ісуса
Христа, Господа нашого. Тож благаю вас,
браття, Ім’ям Господа нашого Ісуса Христа,
щоб ви всі говорили те саме (у довершеній гар-
монії і повній згоді), і щоб не було поміж вами
поділення (розколів і розбрату), але щоб були
ви поєднані в однім розумінні та в думці одній
(поглядах і судженнях)».

Ми знаємо, що Бог вірний, тому, коли ми
Йому слухняні, благословення приходять у
наше життя. Наш непослух не може змінити
Бога – Він завжди лишатиметься вірним.
Наша слухняність Богові відкриває двері
нашого життя назустріч благословенням, які
по праву належать нам завдяки Божій бла-
гості.

Отже, якщо я навчатиму вас того, що ви
можете мати все, про що говорите, при цьому
не давши чіткого розуміння, що ваші слова не
повинні розходитися з Божим Словом і Його
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волею, то ця книжка може привести до
справжньої трагедії у вашому житті. Адже
«казати горі» – це не магічна формула, не
чаклунство, до якого ми вдаємося у пробле-
мах чи за бажання щось отримати від Бога.
«Гори» не підуть, якщо ми й далі будемо
чинити по-своєму, не підкоряючись Богові.

Про сто не мов ля та
«І я, браття, не міг говорити до

вас, як до духовних (людей), але як до
тілесних (плотських людей, в яких
домінує стара природа), як до немов-
лят (у новому житті) у Христі (які
поки що не навчилися говорити!)» 

1 до Коринтян 3:1 

Допоки в нас переважає колишня егої-
стична природа, нам лишається вірити, що
Бог буде милостивий до нас і не дасть нам
того, що зашкодить. Адже багато з того, що
ми сповідуватимемо, буде нашою волею, а не
Божою, оскільки ми ще не навчились відріз-
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няти Божу волю від своєї. Немовлята у
Христі ще не навчилися говорити як Бог.
Саме про це пише Павло: «Тому християнам
слід учитися говорити, як Бог, подібно до
того, як немовлята вчаться говорити, слу-
хаючи дорослих» (див. 1 до Коринтян 3:1).  

Як навчитися говорити так, 
як говорить Бог

«Бо хто молока вживає, той недо-
свідчений у слові правди (в узгоджен-
ні з волею і цілями Бога, думками та
діями), бо він немовля (ще не може
говорити). А страва тверда для
дорослих, що мають чуття, привче-
ні звичкою розрізняти добро й зло».

До Євреїв 5:13–14

Нам потрібен час, аби краще розуміти
Боже Слово і більше пізнавати Боже серце. 

Хоча Біблія і містить чіткі відповіді на
багато питань і Божа воля очевидна, інколи
ми опиняємося в ситуаціях, про які у
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Писанні не сказано нічого конкретного. В
такому разі потрібно звертатися за порадою
до Бога і йти за водійством Святого Духа.

Прикладом, у Біблії не сказано про те,
яке придбати авто, коли продати свій буди-
нок, натомість купивши новий, у якій органі-
зації працювати. Однак, ваше бажання
кар’єрного росту при наявності роботи може
бути підвищенням від Бога або ж прагнен-
ням мати більше влади.

Тож як навчитися розпізнавати, де Божа
воля, а де наша? Час покаже істину.
Поступово ми навчимося розуміти, що думає
Бог про ту чи іншу ситуацію, навчимося бути
чесними з собою і з Ним. Щоб краще розіб-
ратися у своїх мотивах і визначити, чи пра-
вильні вони, також потрібен час.

Чи є на те воля Твоя

«Ви не маєте, бо не прохаєте,
(або) прохаєте (Бога про щось) та не
одержуєте, бо прохаєте з непра-
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вильними цілями (на зле, з егоїстич-
них мотивів). Ваша увага спрямова-
на на те (коли ви отримаєте бажа-
не), щоб ужити на розкоші свої». 

Яків 4:2–3

Якось я почула таке твердження: люди-
на, яка вірить Богові, ніколи не молити-
меться: «Якщо є на те воля Твоя…». На той
час я була ще духовно незрілою, і, не
почувши більше ніяких доводів, почала
старанно застосовувати цей вислів на
практиці.

Також я чула, що можу мати те, про що
говорю, однак ніхто не розповідав мені
про потребу рости духовно.

А якщо хтось і говорив про духовний
ріст, то я це пускала повз вуха, оскільки
була надто зосередженою на собі.

Безумовно, мені не вистачало здорово-
сті у духовних питаннях. Я хотіла виконан-
ня усіх своїх бажань і вирішила, що
знайшла новий спосіб досягти цього.
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У Слові Божому є настільки очевидні
істини, що зовсім не потрібно молитися:
«Якщо є на те воля Твоя…». Хороший цьому
приклад – спасіння. Бог бажає, щоб усі
люди спаслися. (див. 1 до Тимофія 2:3–4).
Через це я ніколи не молитимуся: «Дорогий
Отець Небесний, я прошу Тебе в ім’я Ісуса,
спаси таку-то людину, якщо є на те воля
Твоя». Адже я й так знаю, що спасіння – це
Божа воля для кожної людини.

У посланні Якова 4:2 написано, що ми не
маємо, бо не прохаємо. Далі, у 3-му вірші
читаємо, що інколи ми все-таки просимо, та
не отримуємо, бо просимо на зло: з егоїстич-
ними мотивами і неблагочестивими намірами.
Я розумію, іноді в цьому важко зізнатися
навіть собі, але це саме так. Є віруючі, які не
дозволяють Богові очистити їхнє серце, тому
вони як і раніше вкрай егоїстичні і зосередже-
ні тільки на собі.

Я вважаю: коли ми просимо те, про що
не сказано чітко й ясно у Слові, або сумніва-
ємся, що це те, чого й Бог бажає, то буде
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мудро молитися так: «Якщо є на те воля
Твоя…».

Згадую випадок із нашого життя, який
стався багато років тому. Ми з Дейвом прово-
дили відпустку в одному з прекрасних місць у
штаті Джорджія. Ми дуже втомилися, і
Господь дав нам чудову можливість відпочити
і відновити сили. Місце відпочинку нам так
сподобалося, що ми почали будувати плани:
наступного року приїхати туди разом з дітьми
і провести там всю відпустку. Нас перепов-
нювали найзахопленіші думки, і ми натхнен-
но обговорювали плани щодо відпочинку. 

Я казала: «Наступного року ми приїдемо
сюди, і вся наша сім’я проведе тут незабутню
відпустку. Осьде нам буде так добре».

Несподівано Святий Дух нагадав мені вірш
із Послання апостола Якова 4:15: «Замість того,
щоб вам говорити: Як схоче Господь та будемо
живі, то зробимо це або те» (УПБ). Пізніше я
почала вивчати це місце Писання і звернула
увагу на 16-й вірш: «А тепер ви хвалитеся в
своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба!»
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Віра і впевненість відрізняються від
дурості і зарозумілості. Та якщо чітко не
визначити відмінності, духовне життя,
замість тріумфу, може привести до поразки. 

Я, прикладом, не вважаю, що мені бра-
кує віри, коли молюся: «Господи, я бажаю
мати це, якщо на те є воля Твоя, якщо це
входить у Твої плани і є найкращим з усь-
ого, що маєш для мене, і якщо для цього
настав Твій час». 

У книзі Приповістей 3:7 читаємо: «Не
будь мудрий у власних очах…» (УПБ). Цей
вірш вкоренився у моєму серці, що звільни-
ло мене від багатьох душевних страждань.
Колись я вважала, що знаю все, і слухай
мене оточуючі, у нас були б прекрасні сто-
сунки. Тепер же я збагнула, що не знаю
нічого, принаймні у порівнянні з тим, що
знає Бог.

Годі  намагатися бути Святим
Духом –молодшим! Дозвольте Богові
бути Богом.
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Здоровість, мудрість, 
розсудливість, обачність, 

поміркованість

«Кожен розумний за мудрістю
робить, а безумний (самовпевнений)
глупоту показує».

Приповісті 13:16

Я віруюча вже близько сорока років, і,
спостерігаючи за тим, що відбувається у
церквах, можу сказати: складається вражен-
ня, що звичайні християни і вчителі Божого
Слова легко упадають у крайнощі. Біблійні
істини про силу слів, сповідання, проголо-
шення неіснуючого як існуючого є тими
вченнями, де людей найчастіше кидає з боку
в бік. Багатьох віруючих можна порівняти з
водієм-лихачем, який не зважає на дорожну
розмітку і постійно з’їжджає на узбіччя: його
заносить то вправо, то вліво, йому ніяк не
вдається триматися середини.

«Будьте тверезі (не перебирайте міри,
будьте стримані), пильнуйте! Ваш супро-
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тивник диявол ходить, ричучи, як лев (що
терпить лютий голод), що шукає (схопити і)
пожерти кого» (1 Петра 5:8). 

Коли ми упадаємо у крайнощі, це на
руку дияволові.

Адже після невдалої спроби повністю
відвести віруючого від істини, нав’язавши
йому брехню, він випробовує наступний
метод: намагається змусити віруючого бачи-
ти лиш одну сторону якогось вчення. Така
диявольська тактика часом приводить до
того, що людина стає гіршою, ніж була тоді,
коли взагалі не знала істини. 

Мудрість – також одна з ключових тем у
Слові Божому. По суті, без неї неможливо
одержати справжню перемогу. У Новому
Словнику Вебстера мудрість визначається так:
«1. Розуміння того, що істинно, правильно і
довгочасно. 2. Розсудливість, здоровий глузд».

Роками я мала справу з людьми (і з неві-
руючими, і зі служителями), які взагалі не
слідували тверезому розуму. Та зрозумійте,
мудрість не проявляється у крайнощах. У
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Приповістях 1:1–4 читаємо, що в мудрості є
розсудливість, а розсудливість – це розваж-
ливе управління. 

У Словнику Вебстера слово розсудли-
вість тлумачиться так: «розважливе управ-
ління, економія». А прикметник розсудли-
вий визначається як «той, хто вміє удаватися
до розсудливості, тверезого розуму у вирі-
шенні практичних питань». Словом, муд-
рість – це достатній ступінь розважливості і
здорового глузду. 

Вчитель Божого Слова повинен запевни-
тися: він пояснює настільки доступно, що
віруючі, незалежно від рівня їхньої духовної
зрілості, зрозуміють його правильно.
Прикладом, вислів «Ви можете мати те, про
що молитеся» без додаткових пояснень
може бути небезпечним для духовно незрі-
лих людей. Ми як вчителі Божого Слова,
покликані наставляти християн, маємо усві-
домлювати, що не кожен, хто нас слухає,
розуміє цей вислів правильно, а саме: ми
справді можемо мати те, про що молимося,
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та за умови, що воно узгоджується з Божим
Словом і відповідає Божій волі для нас у цей
конкретний період життя.

Більшість учителів Божого Слова дотри-
муються певного напрямку у вченні. В
цьому немає нічого поганого, оскільки у
кожного своє призначення. Одні вчителі
покликані, прикладом, підбадьорювати,
підтримувати, запалювати серця віруючих і
спонукати їх до руху вперед; інші – пропо-
відувати про віру. Одні покликані пропові-
дувати про успіх і процвітання в усіх цари-
нах життя, а інші – тільки про досягнення
успіху у фінансовій сфері. Також є немало
проповідників, покликаних вчити про зці-
лення і проводити служіння зцілення. 

До речі, я помітила: якщо людина покли-
кана проповідувати на певну тему, то її
серце переповнено цим вченням. Та потріб-
но пильнувати, щоб бути розсудливими і не
зациклюватися на чомусь одному так, наче
це єдина важлива тема Біблії.



Розділ 2

Як діють слова 
у фізичній реальності

«Бо коли ти устами своїми визна-
ватимеш (будеш сповідувати) Ісуса
за Господа, і будеш вірувати в своїм
серці (довіряти, сподіватися і покла-
датися на істину), що Бог воскресив
Його з мертвих, то спасешся, бо сер-
цем віруємо (притримуємось, довіряє-
мо, покладаємось на Христа) для пра-
ведности (говоримо правду, при-
йнятну для Бога), а устами ісповідує-
мо (відкрито проголошуємо та вільно
сповідуємо свою віру) для спасіння
(підтверджуючи своє спасіння)».

До Римлян 10:9–10

В цьому уривку з Писання апостол Павло
викладає духовну істину щодо спасіння. Та я

�
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вважаю, що її можна застосовувати і з приводу
інших питань.

Коли людина уголос каже про те, у що
вірить, тим самим вона підтверджує своє спа-
сіння не перед Богом, а перед людьми, оскіль-
ки Господь і так знає, що у людини в серці.

Сповідання – це також заява про зміну
господаря, яка підкріплює позицію віруючого
перед сатаною – ворогом наших душ. Якщо
раніше людина служила дияволові, то нині
своїм сповіданням вона заявлє, що служити-
ме іншому господареві – Богові. 

У.І. Вайн – тлумач Біблії, що жив у ХІХ
столітті, так визначив два грецьких слова,
переведених у Розширеному перекладі Біблії,
як слово підтверджувати: «зміцнювати, роби-
ти твердим і непорушним»; «надавати силу,
санкціонувати, наділяти повноваженнями і
владою».

А слово підтвердження він визначив так:
«наділення юридичною владою». 

Отже, на підставі цих визначень можна
сказати, що сповідання підкріплює нас,
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утверджує в вірі, наділяє повноваженнями і
владою, а також робить наше спасіння юри-
дично дійсним. Інакше кажучи, сповідуючи
свою віру, людина допомагає собі зайняти
правильне положення перед Богом.  

Оголосіть постанову!
«Я хочу звістити постанову (указ

Господній): Промовив до Мене
Господь: Ти Мій Син, Я сьогодні (Я
оголошую) Тебе породив».

Псалом 2:7  

Якось я дивилася фільм, де був епізод
про те, як цар видає указ. Спочатку він його
написав, потім розіслав по всій країні гінців,
які оголосили указ всім жителям. У Писанні
також можна побачити подібні царські
постанови: у Старому  Заповіті це Книга
Естери 8:8–14, а у Новому – Євангеліє від
Луки 2:1–3.

Біблія – це офіційна Божа постанова.
Коли християнин з вірою проголошує Боже
Слово, цим він встановлює у своєму житті
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Божий лад. А коли оголошується царський
указ, все змінюється! 

Божий план – це наш вибір

«Бо Ти вчинив нирки мої, Ти вит-
кав мене в утробі матері моєї.
Прославляю (буду сповідувати
вустами і славити Тебе, бо Ти – Бог,
перед Яким я благоговію – чудовий)
Тебе, що я дивно утворений! Дивні
діла Твої, і душа моя відає вельми про
це! І кості мої не сховались від Тебе,
бо я вчинений був в укритті і склад-
но і дивно оздоблений (як вишивання
різними кольорами), я витканий був
у глибинах землі (у темному і пота-
ємному місці)! Мого зародка бачили
очі Твої, і до книги Твоєї записані всі
мої члени та дні (мого життя), що в
них були вчинені, коли жодного з них
не було...».

Псалом 138:13–16



Як діють слова у фізичній реальності ��

Ще до створення землі Божий план для
нашого життя існував у духовному світі. З
книги Єремії 29:11 ми знаємо, що Божий
план – це благий план: «Бо Я знаю ті думки,
які думаю про вас, говорить Господь, думки
спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність
та надію» (УПБ). Сатана приклав неймовірні
зусилля, щоб розладнати Божий задум у
житті багатьох людей, і, на жаль, досяг у
цьому неабияких успіхів.

Бог Отець послав Свого Сина Ісуса, щоб
викупити нас і розставити все по своїх міс-
цях. Він записав Свою волю для нашого
життя в Божому Слові. Тому, коли ми з
вірою сповідуємо Його Слово, воно стає
реальністю у нашому житті.

Деякі люди вірять, що багато чого
отримають, та, на ділі, отримують мало.
Чому? Можливо, вони вірять, але не спові-
дують. Може бути, що вони бачили
незначні плоди своєї віри, але вочевидь
могли б побачити набагато більше, якби не
тільки вірили Богові у своєму серці, але й
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уголос промовляли те, у що вірять. (див. До
Римлян 10:9–10).

Деякі люди прагнуть отримати Божі бла-
гословення тоді, як самі промовляють суціль-
ний негатив. Не припускайтеся подібної
помилки! Допоки з наших вуст виходить
негатив, ми не побачимо у своєму житті
позитивних перемін. Пам’ятайте, ми отри-
муємо те, про що кажемо, адже наші слова
проникають духовний світ. Можна потрапи-
ти у сферу сатани – сферу проклять – і
накликати на себе біду, а можна потрапити у
Божу сферу – сферу благословень – і отри-
мати благо. Вибір за нами! 

Все створено і тримається 
Божим Словом

«Вірою ми розуміємо, що віки
(століття, які проходять одне за
одним) Словом Божим збудовані
(виготовлені, встановлені у певно-
му порядку, призначені для певної



Як діють слова у фізичній реальності ��

цілі), так що з невидимого сталось
видиме».

До Євреїв 11:3

Бог створив землю не з видимої матерії.
У Писанні читаємо, що Господь промовив
слова і все з’явилося – світо, небо, земля,
рослинність, сонце, місяць, зірки, усі живі
істоти – риби, птахи, худоба, плазуни, дикі
та свійські тварини (див. Буття, глава 1).
Земля і все, що її наповнює, створено з неви-
димого світу, дякуючи якому земля дотепер
існує.

У Писанні сказано, що Бог тримає, бере-
же, скеровує і направляє увесь всесвіт
силою Свого слова (див. До Євреїв 1:3). 

Всесвіт, створений за Його могутнім сло-
вом, і сьогодні все ще підтримується невиди-
мим світом. Ви скажете: «Звісно, Джойс,
адже це Бог!» Однак нам слід пам’ятати, що
ми створені за образом Божим (див. Буття
1:26–27) і тому повинні чинити, як Він. 
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Робіть те, що робить Бог

«Отже, будьте наслідувачами
Богові (копіюйте Його і наслідуйте
Його приклад), як улюблені діти (які
імітують свого Батька)».

До Ефесян 5:1 

Павел наставляє нас наслідувати Бога і
йти за Його прикладом, а в Посланні до
Римлян 4:17 читаємо, що Бог животворить
мертвих і називає неіснуюче (те, що Він
передбачив і обіцяв) як (вже) існуюче.

В Божому Слові записані Його обітниці
для нас, і нам варто говорити про них так,
наче вони вже здійснилися. Та не слід упада-
ти у крайнощі!

Наведу приклад. Припустімо, якась
людина захворіла: у неї кашель, грубий і
хриплий голос, ніс почервонів і сльозяться
очі. Вона жахливо почувається і виглядає
змученою та виснажено. Її друг питає: «Ти
захворів?» Якою ж має бути відповідь, щоб
одночасно зберегти віру в зцілення і не
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злукавити? Думаю, частково відповідь на
це питання буде залежати від духовного
стану друга.

Чиніть мудро!

«Від усіх бувши вільний, я зробився
рабом для всіх (став усім слугою), щоб
найбільше придбати (для Христа). Для
юдеїв я був, як юдей, щоб юдеїв придба-
ти; для підзаконних був, як підзаконний,
хоч сам підзаконним не бувши, щоб при-
дбати підзаконних. Для тих, хто без
Закону (поза законом), я був беззаконний,
не бувши беззаконний Богові, а законний
Христові (дотримуючись закону у
серці), щоб придбати беззаконних. Для
слабих (тих, хто не розуміє), як слабий
(той, хто не розуміє), щоб придбати сла-
бих. Для всіх я був усе, щоб спасти (будь-
що, у будь-який спосіб) бодай деяких
(навертаючи їх у віру в Ісуса Христа)». 

1 до Коринтян 9:19–22  
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Апостол Павло казав, що він підлаштову-
вався під людей, щоб набути їх для Христа.
Окрім того, що Павло наставляв нас насліду-
вати Бога, він ще велів нам брати і його само-
го за приклад: «Будьте наслідувачами мене
(слідуйте моєму прикладу), як і я (наслідую)
Христа (Месію)!» (1 до Коринтян 11:1).
Надто це важливо, коли ви маєте справу з
людьми, які є навігласами в духовних питан-
нях. 

Коли людина, що цікавиться здоров’ям
свого друга, не є християнином, то їй варто
відповідати не так, як відповідають віруючо-
му. Прикладом, якщо я захворіла і хто-небудь
цікавиться моїм здоров’ям, то варто відпові-
сти йому так: «Я не дуже добре почуваюся, та
вірю, що скоро видужаю». Або: «Я хворію, та
молюся, щоб Господь зцілив мене».

Часто занадто ревні християни, діючи з
кращих мотивів, відштовхують від себе
людей, бо зовсім забувають про здоровий
глузд і поводяться, наче інопланетяни. Мова
віруючих відрізняється від того, що звикли
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чути невіруючі люди. Через це немудро від-
повісти невіруючому так: 

«Напевно, диявол вважає, що йому вдалося
нав’язати мені хворобу, та я не приймаю її.
Ранами Ісуса я зцілений!» Така відповідь абсо-
лютно незрозуміла для невіруючої людини, яка
цікавиться вашим здоров’ям. 

Інколи люди саме так зі мною й розмов-
ляють. Хоча я розумію, про що йдеться, та в
мене завжди виникає відчуття, буцімто мені
дали ляпаса. Зазвичай такі люди погано став-
ляться до інших і грубо поводяться. Вони
настільки поглинуті своїм зціленням, що
абсолютно не замислюються над тим, що
своїми словами можуть ранити людину, яка
любить їх, піклується про них і тому ціка-
виться їхнім здоров’ям. Навіть якщо ми
маємо справу з віруючими, які прекрасно
нас розуміють, варто зайняти таку позицію:
не погоджуватися своїми словами з хворо-
бою, але й не бути грубими і нетактовними.

Багато людей вважає, що досягли висо-
кого рівня віри. 
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Але тоді дивно, що вони не проявляють
плодів духа (див. До Галатів 5:22–23), особ-
ливо любові, яка «не поводиться нечемно, не
шукає тільки свого, не рветься до гніву, не
думає лихого» (1 до Коринтян 13:5, УПБ).

Оскільки віра діє любов’ю (див. До
Галатів 5:6), то, сумніваюся, що моя віра
подіє і принесе мені зцілення, якщо я
грубо поводитимуся. Думаю, люди пово-
дять себе таким чином не навмисно.
Просто вони гадають, що негативне спо-
відання буде їхнім визнанням наявності
хвороби. Та якщо людина хвора і це оче-
видний факт, то навіщо його заперечува-
ти? Ми знаємо істину: Ісус – наш
Цілитель. А істина сильніша за факти.

З огляду на факти, моє життя було в повно-
му безладі через наругу, яку мені довелося
пережити. Але зараз я зцілена силою Божого
Слова і Святим Духом. І для отримання свого
зцілення мені не потрібно було заперечувати,
що я маю проблеми. Я мусила навчитися відгу-
куватися про свої обставини позитивно і дати
словам надії і віри витіснити безнадію і сумніви.
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Ми повинні наслідувати Бога і чинити, як
Він: називати неіснуюче як існуюче (див. До
Римлян 4:17) і при цьому не ображати людей,
які не розуміють такого вчення. Ми можемо
зберігати позитивне сповідання, водночас не
даючи людям приводу вважати християн іно-
планетянами з дуже дивною вірою.

Потрібно пильнувати у розмові з неві-
руючими. Саме про це Павло писав церкві у
Коринфі: «А людина тілесна (плотська, неду-
ховна) не приймає (не визнає) речей, що від
Божого Духа (дари, вчення і одкровення
Святого Духа), бо їй це глупота (не має сенсу
і логіки), і вона зрозуміти їх не може (розумі-
ти й отримувати знання з цього), бо вони
розуміються тільки духовно» (1 до Коринтян
2:14). 

А колосянам Павло писав наступне:  
«Поводьтеся мудро (живіть розсудливо

та обачливо) з чужими (невіруючими)…
Слово ваше нехай буде завжди ласкаве
(догоджає та приваблює), (немов) при-
правлене сіллю, щоб ви (ніколи не були
у подиві) знали, як ви маєте кожному



відповідати (хто вас питає)» (До
Колосян 4:5–6). 

Інакше кажучи, Павло звертався і до
своїх сучасників, і до нас: «Будьте обачні у
розмові з людьми, духовний рівень яких від-
різняється від вашого. Поводьтеся мудро і
розважливо, а також слідуйте водійству
Святого Духу». 
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Розділ 3

На зва ти неісну ю че 
як існу ю че

«...перед Богом, …Який… кличе
неіснуюче, як існуюче».

До Рим лян 4:17

Думаю, один з найбільших привілеїв,
який ми маємо як діти Божі, – це  можли-
вість називати неіснуюче як існуюче. Однак
подібна практика може нашкодити нам,
якщо замість Божої волі ми озвучуватимемо
волю сатани. До речі, невіруючі люди чинять
так дуже часто, немов їм подобається накли-
кати на себе біду.

Візьмімо, прикладом, таку ситуацію.
Людина чхнула і каже: 

«Напевно, я підхопив грип». Чи інший
випадок: у компанії ходять чутки, що

�
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передбачається скорочення штату, і хтось
каже: «Скоріш за все, я втрачу роботу. В
мене завжди так – тільки-но щось почи-
нає налагоджуватися, одразу виникають
проблеми». 

Ці слова проникають у невидиму
духовну сферу і виконують свою місію.
Люди бояться того, що ще не відбулося, і з
вірою в це погане промовляють слова, які
впливають на їхнє майбутнє.

Складіть список сповідань
«Я вірив (сподівався, був близький

до Бога), коли говорив…». 
Псалом 115:1

Я рекомендую вам скласти список спові-
дань, підкріплених Божим Словом, стосовно
вашого життя, сім’ї, майбутнього і промовля-
ти їх уголос. 

Вперше дізнавшись про принципи, вик-
ладені у цій книжці, я мала вкрай негативне
ставлення до життя. 
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Я була християнкою-активісткою і стара-
лася брати участь у всіх церковних дійствах.
Ми з чоловіком віддавали десятину і регуляр-
но відвідували служіння, та у нас, як і раніше,
були проблеми, і ми абсолютно не знали, як їх
розв’язати. Тоді Господь почав мене навчати.
Він сказав, щоб передусім я припинила нега-
тивно мислити і говорити. Також Він прогово-
рив, що не може нічого змінити у моєму
житті, допоки я не звільнюся від негативного
мислення. Я послухала Господа, і моє життя
стало набагато радіснішим. Мені завжди бра-
кувало радості, адже негативно налаштовані
люди не можуть бути щасливими. Минав час,
але я відчувала, що мої обставини не зміню-
ються. І коли я спросила про це у Господа, то
почула у відповідь: «Ти припинила говорити
негативне, але ти і не говориш нічого позитив-
ного». Це був мій перший урок, коли я вчила-
ся називати неіснуюче як існуюче. Ніхто не
навчав мене цих принципів. Я дізналася про
них від Самого Бога, і дякуючи цьому моє
життя надзвичайно змінилося.
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Збагнувши, що Божі обітниці по праву
належать мені, я склала список сповідань і
підкріпила їх місцями з Писання. Близько
півроку, залишаючись насамоті, я сповідува-
ла ці істини вголос двічі на день, і не розпові-
дала про це іншим.

Хочу поділитися з вами деякими спові-
даннями з мого списку, але вам також дове-
деться потрудитися: скласти власний пере-
лік, призначений конкретно для вашої
ситуації.  

Я – нове створіння у Христі. Все, що
було раніше, лишилось у  минулому, а нині
приходить усе нове (2 до Коринтян 5:17). 

Я померла і вокресла зо Христом і тепер
посаджена на небесах (До Ефесян 2:5–6). 

Я померла для гріха і живу для праведно-
сті (До Римлян 6:11). 

Я – віруюча людина, а не та, що має сум-
ніви (Марко 5:36). 

Я знаю Божий голос і завжди корюся
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тому, що говорить мені Господь (Іван
10:3 –5,14–16, 27; 14:15). 

Я люблю молитися, поклонятися Богові і
славити Його (Псалом 33:2; 1 до Солунян
5:17).

Божа любов щедро вилилася в моє серце
Духом Святим (До Римлян 5:5). 

Я змиряюся, тому Бог підносить мене 

(1 Петра 5:6). 

Я – творча особистість, адже Святий
Дух мешкає всередині мене (Іван 14:26, 1 до
Коринтян 6:19). 

Я люблю всіх людей, і всі люблять мене 

(1 Івана 3:14). 

Всі дари Святого Духу діють в мені: гово-
ріння іншими мовами, тлумачення мов, чудо-
творення, розпізнавання духів, дар віри,
слово знання, слово мудрості, дар зцілення і
дар пророцтва (1 до Коринтян 12:8–10). 

Я вивчатиму Боже Слово, буду молитися
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(2 до Тимофія 2:15; Лука 18:1). 

Вивчаючи Біблію, молячись, служачи і
невідступно слідуючи за Богом, я ніколи не
стомлююся і не виснажуюся, але відчуваю
прилив життєвих сил. Вивчаючи Слово, я
стаю енергійнішою (2 до Солунян 3:13; Ісая
40:31).

Я виконую Боже Слово і розмірковую над
Ним увесь день (Псалом 1:2; Яків 1:22). 

Я помазана Богом на служіння. Алілуйя!
(Лука 4:18). 

Я чудово виконую свою роботу, про-
являю велику розсудливість і присвячую
роботі багато часу (Еклезіяст 9:10;
Приповісті 22:29; до Ефесян 5:15–16). 

Я люблю благословляти людей і благові-
ствувати  (Матвій 28:19 –20). 

Я ставлюся до всіх із розумінням і спів-
чуттям (1 Петра 3:8).

Я покладаю руки на хворих, і вони зцілю-
ються (Марко 16:18).
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Моє серце вільне від ненависті і непро-
щення (1 Івана 2:11; до Ефесян 4:32) 

Я покладаю всі свої турботи на Господа,
адже Він піклується про мене (1 Петра 5:7).

Я не маю страху. Я сильна, повна любові,
розважливості і здорового розуму (2 до
Тимофія 1:7).

Я не боюся людей. Я не боюся, коли вони
гніваються (Єремія 1:8). 

Я вільна від страху, вини і осудження 

(1 Івана 4:18; до Римлян 8:1).

Я не пасивна. Я не відкладаю свої справи
набезрік, а дію і вирішую питання, які
потрібно вирішити вчасно (Приповісті
27:23; до Ефесян 5:15 –16).

Я відповідальна людина. Мені до вподоби
нести відповідальність, і я зростаю до від-
повідальності в Ісусі Христі (2 до Коринтян
11:28; до Филип’ян 4:13).

Я беру в полон всяку думку на послух
Христові і скидаю всяке припущення і гордо-
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виті думки, що заносяться і повстають
проти пізнання Бога (2 до Коринтян 10:5).

Я завжди чиню за духом (До Галатів
5:16).

Я не даю у своєму житті місця дияволо-
ві. Я протистою йому – і він тікає від мене
(До Ефесян 4:27; Яків 4:7).

Я викриваю будь-яку брехню сатани. Я не
приймаю його брехні і вірю Божому Слову
(Іван 8:44; 2 до Коринтян 2:11, 10:5).

Жодна зброя, зроблена проти мене, не
буде успішною, і всякий язик, що змагати-
меться  зі мною на суді, я звинувачу  (Ісая
54:17). 

Які думки людини, така вона й є, тому всі
мої думки добрі. Я намагаюся не допускати
негативних думок (Приповісті 23:7).

Я не заношуся у думках про себе і не
думаю про себе більше, ніж належить дума-
ти (До Римлян 12:3). 

Я – людина, швидка на слухання, повіль-
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на на слова і повільна на глів  (Яків 1:19). 

Коли Бог відкриває мої вуста, ніхто не
може їх закрити. Та, коли Бог закриває їх,
ніхто не може їх відкрити (Одкровення 3:7). 

Я не промовляю нічого недоброго, нега-
тивного  (До Ефесян 4:29).

Я маю ціль: не грішити вустами, а звіща-
ти про Божу праведність і хвалити Бога
увесь день (Псалми 17:3, 34:28).

Мої слова наповнені добра і мудрості. У
моїх дотиках – ніжність, і я вислуховую все
з сумирністю і співчуттям (Приповісті
31:26). 

Я виконую свої обіцянки і прихожу у потріб-
не місце вчасно (Лука 16:10; 2 Петра 3:14).

Я ніколи «за зв’язую» братів та сестер
словами вуст своїх (Матвій 18:18). 

Я не засуджую своїх братів і сестер у
Христі, перебуваючи під керівництвом плоті.
Я – духовна жінка, і нікого не засуджую (Іван
8:15; до Римлян 14:10; 1 до Коринтян 2:15). 
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Я завжди закликаю людей вірити в най-
краще. Я їх наставляю і заохочую. Я ніколи не
вбиваю їх своїми словами (До Римлян 15:2). 

Я кличу до Всевишнього Бога, який підт-
римує мене і дає нагороду (2 Хронік 16:9). 

Я добре піклуюся про своє тіло. Я правиль-
но харчуюся, гарно виглядаю, прекрасно почу-
ваюся, і моя вага така, як запланував для мене
Бог (1 до Коринтян 9:27; 1 до Тимофія 4:8). 

Ніщо смертоносне не зашкодить мені
(Марко16:17–18). 

Я здорова, бо Ісус узяв на Себе всю мою
неміч і хвороби (Ісая 53:3 –4). 

Я не поспішаю, а виконую спочатку одну
справу, потім іншу (Приповісті 19:2, 21:5).

Я – мудра розпорядниця свого часу. Я
завжди знаходжу час для молитви і вивчення
Слова (До Ефесян 5:15–16). 

Я – слухняна дружина. Я ніколи не про-
тивлюся чоловікові (До Ефесян 5:22–24;

1 Самуїлова 15:23). 
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Мій чоловік мудрий. Він – цар і священ-
ник у нашій сім’ї, який приймає благочестиві
рішення (Приповісті 31:10–12, 21:1; Одкро-
вення 1:6). 

Всі члени моєї родини благословенні у
ділах рук своїх, благословенні при вході й при
виході (Второзаконня 28:6). 

Моїм дітям подобається молитися і вив-
чати Слово. Вони відкрито і сміливо слав-
лять Бога (2 до Тимофія 2:15). 

Мої діти приймають правильні рішення
на підставі Божого Слова (Псалом 118:130;
Ісая 54:13). 

У всіх моїх дітей багато друзів-хри-
стиян. Бог призначив для моїх дітей вірую-
чих чоловіка або дружину (1 до Коринтян
15:33). 

Мій син Девід – добрий, спокійний і слух-
няний (До Ефесян 6:1–3). 

Моя дочка Лаура чинить мудро. Вона
дисциплінована і дуже енергійна (Припо-
вісті 16:16).
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Я – щедра людина. Блаженніше давати,
аніж приймати. Я дуже люблю давати. У
мене вдосталь фінансів, і я в змозі постійно
жертвувати  (Діяння 20:35; 2 до Коринтян
9:7–8). 

Щоденно я стою на Слові Божому
(Одкровення 3:7–8). 

Я процвітаю. Я маю успіх у будь-якому
ділі своїх рук. Я процвітаю в усіх царинах
свого життя: духовній, душевній, фінансовій
і соціальній (Буття 39:3; Ісус Навин 1:8; 3
Івана, вірш 2). 

Усі мої рахунки сплачено. Я нікому нічого
не винна, окрім любові у Христі (До Римлян
13:8).

А чи можемо ми сповідувати те, про що
прямо не сказано у Слові Божому? Як на
мене, то можемо, якщо тільки цілком упев-
нені, що це не просто наші бажання, а Божа
воля для нашого життя.

У нашому Служінні є лідер поклоніння,
який вже давно працює разом з нами. Ще до
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того як наше Служіння виросло, Господь
сказав йому, що він вестиме у нас прослав-
лення. І, як він свідчив, це бажання ставало
все сильнішим. І якось Господь сказав йому:
«Почни це сповідувати».

Він так і вчинив, хоча в такі моменти почу-
вався абсолютно безглуздо. Він промовляв
уголос слова, сповнені віри: «Я буду лідером
прославлення у «Служінні Джойс Майєр»».
Минув якийсь час, і його сповідання стали
реальністю. Він почав служити у нас лідером
поклоніння. Він – професійний музикант, і
Бог покликав його служити для Свого
Царства. Він готувався виконати Божий задум
для свого життя, і слухняне сповідання того, у
що він вірив, стало важливим кроком у втілен-
ні в життя його призначення.

Через шість місяців після того, як я поча-
ла проголошувати сповідання зі свого спис-
ку, я побачила, що вони здійснилися. Відтоді
минуло багато років, але й сьогодні, моля-
чись і сповідуючи Слово, я промовляю деякі
з тих сповідань.
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У Старому Заповіті читаємо, що Господь
повелів Ісусові Навину розмірковувати над
Словом день і ніч (див. Ісус Навин 1:8). У
Псалмі 118:148 і в інших місцях Писання
йдеться про те, що потрібно постійно розмі-
ковувати над Божим Словом. І ось що робить
праведник: «…в Законі Господнім його насо-
лода, і про Закон Його (про заповіді й наста-
нови і Боже вчення) вдень та вночі він розду-
мує (постійно вникає та вивчає)!» (Псалом
1:2)

Розмірковування включають у себе про-
мовляння чогось уголос, наче ви розмовляє-
те самі з собою; проголошення чогось. Таким
чином, сповідуючи Боже Слово, ми затверд-
жуємо його у нашому серці.

Зараз, дивлячись на список своїх спові-
дань, я не припиняю дивуватися, як багато
обітниць уже здійснилося, хоча тоді вони
здавалися мені абсолютно неймовірними. 
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Ав ра ам і Сар ра
«І не буде вже кликатись ім’я

твоє: Аврам (мій батько піднесений),
але буде ім’я твоє: Авраам (батько
багатьох народів), бо вчинив Я тебе
батьком багатьох народів. І сказав
Авраамові Бог: Сара, жінка твоя,
нехай свого ймення не кличе вже:
Сара, бо ім’я їй: Сарра (мати багать-
ох народів). І поблагословлю Я її, і
теж з неї дам сина тобі. І поблаго-
словлю Я її, і стануться з неї народи,
і царі народів будуть із неї».

Буття 17:5, 15–16

У Авраама і Сарри не завжди були такі
імена. Раніше їх називали Аврам і Сара. У
них ніколи не було дітей, вони так і зостарі-
лись бездітними. Та не зважаючи на те, що
обидва були похилого віку і народити дитину
вже було просто неможливо, Господь пообі-
цяв, що дасть їм сина. І, звісно, для того, щоб
дитина народилася, потрібне було диво!
Господь також вирішив дати Авраму і Сарі
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нові імена, щоб ті могли змінити уявлення
про себе ще до того, як диво відбудеться. Їхні
нові імена мали особливе значення, оскільки
щоразу, коли хтось називав їх наймення, він
пророкував їхнє майбутнє: Авраам стане
батьком багатьох народів, а його дружина
Сарра – матір’ю багатьох народів.  

Сумніваюся, щоб бездітна Сара бачила
себе матір’ю багатьох народів. Вона мусила
поглянути на себе іншими очима, щоб уяви-
ти себе у такому світлі. Ось чому вкрай важ-
ливо було дати їй нове ім’я. Воно допомагало
їй вважати себе матір’ю багатьох народів.
Адже після того, як Бог дав їм нові імена,
люди, звертаючись до Авраама і Сарри най-
мення, промовляли слова у духовний світ –
місце, де здійснилося диво для них. Це
наблизило виконання Божої обітниці,
оскільки людські слова стали відповідати
Божому слову (про це написано в 15-й главі
книги Буття).
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Авраам повірив Богові
«По цих-о подіях було слово

Господнє Аврамові в видінні (вночі)
таке: Не бійся, Авраме, Я тобі щит,
нагорода твоя вельми велика. А
Аврам відізвався: Господи, Господи,
що даси Ти мені, коли я бездітний
ходжу (в старості), а керівник мого
господарства він Елі-Езер із
Дамаску. І сказав Аврам: Отож, Ти не
дав нащадка мені, і ото мій керівник
(слуга, що народився в моєму домі)
спадкоємець мені. І ось слово
Господнє до нього таке: Він не буде
спадкоємець тобі, але той, хто
вийде з твойого нутра, він буде
спадкоємець тобі. І Господь його
вивів надвір (із намету, щоб показа-
ти зоряне небо) та й сказав (йому):
Подивися на небо, та зорі злічи, коли
тільки потрапиш ти їх полічити. І
до нього прорік: Таким буде потом-
ство твоє! І ввірував Аврам
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Господеві (довірився, поклався на
Господа, залишаючись непохитним),
а Він залічив йому те в праведність
(поставив у правильне положення
перед Собою)».

Буття 15:1–6 

Отже, тут написано: коли Бог сказав
Аврамові, що у нього народиться син, через
якого він стане батьком багатьох народів,
Аврам повірив Богові.

У Посланні до Римлян 4:18–21 читає-
мо: «Він (Авраам) проти надії увірував у
надії (тоді, як звичайно люди у такій
ситуації втрачають всяку надію), що
стане батьком багатьох народів, за сказа-
ним: Таке численне буде насіння твоє! І не
знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за
вже омертвіле (у нього настало повне ста-
теве безсилля), бувши майже сторічним,
ні утроби Сариної за змертвілу, і не мав
сумніву в обітницю Божу через недовірст-
во (сумніви), але зміцнився в вірі, і віддав
славу (і честь) Богові, і був зовсім певний,
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що Він має силу (сдержати Своє Слово) й
виконати те, що обіцяв».  

Ми, як і Авраам, повинні повірити, що
Бог може здійснити для нас неможливе,
інакше ми так і не побачимо дива.

У випадку з Авраамом обіцяне диво не
відбулося миттєво. З моменту, коли Бог
пообіцяв зробити його батьком багатьох
народів, і народженням сина Ісаака минуло
багато років. Важливо відмітити, що Авраам
і Сарра не тільки повірили Богові, а й своїми
словами приводили віру в дію.  

У Розширеному перекладі Біблії сказано,
що ми служимо Богові, який «називає неіс-
нуюче (те, що Він передбачив і обіцяв) як
(вже) існуюче» (До Римлян 4:17). У книзі
Буття 17:5 наводяться паралельні місця
Писання, де сказано про те, як Бог змінив
імена Аврама і Сари.

Якщо ми говоритимемо відповідно до
написаного в Біблії або до отриманого від
Бога слова, то це допоможе нам зберігати
тверду віру допоки диво не відбудеться.



У книзі Амоса 3:3 читаємо: «Чи йдуть
двоє разом, якщо не умовились?» (УПБ). Ми
не можемо «йти разом із Богом» і виконува-
ти Його волю для нашого життя, не погодив-
шись із Ним – у своєму серці і словах. 

Вибір за нами

«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, (УПБ)
Я вірю, що Бог шукає людей, які хотіли б

втілити у життя Його мрії. Та для того, щоб
дізнатися, які мрії Господь бажає вкласти у
наше серце, мусимо хотіти «зачати» їх. Це
означає, що наші думки не повинні розходи-
тися з думками Божими і маємо вірити Його
словам.

Пам’ятайте, віра – це перший важливий
крок, оскільки те, що у нашому серці, буде у
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нас на вустах: «…Бо чим серце наповнене, те
говорять уста» (Матвій 12:34). 

У передмові я казала, що наші слова
відображають те, що відбувається у нашій
душі. А розум, як ми вже визначили, – це
частина душі. Тому те, чим наповнена наша
душа, проявлятиметься у нашому житті.
Якщо наше серце наповнено сумнівами,
невір’ям, страхом та іншими негативними
почуттями, то ми про це говоритимемо, і
воно приходитиме у наше життя. Та, якщо
наша душа наповнена Богом, Його Словом і
планами, то ми про це говоритимемо, а
Господь здійснюватиме Свій задум і викону-
ватиме Своє Слово у нашому житті.

Вибір за нами!
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Бог любить вас і хоче, щоб у вас були з
Ним близькі, міцні стосунки. Якщо ви ще не
прийняли Ісуса Христа як свого Господа і
Спасителя, ви можете зробити це прямо
зараз. Відкрийте для Нього своє серце і ска-
жіть цю молитву:

«Отче, я знаю, що згрішив проти Тебе.
Будь ласка, пробач мені. Очисти мене. Я обі-
цяю вірити в Ісуса, Сина Твого. Я вірю, що
Він помер за мене; Він взяв на Себе мої гріхи,
вмираючи на хресті. Я вірю, що Він воскрес із
мертвих. І прямо зараз я віддаю Йому своє
життя. Дякую, Отче, за дар прощення і віч-
ного життя. Будь ласка, допоможи мені
жити для Тебе. В ім'я Ісуса. Амінь».



Якщо ви помолилися від щирого серця,
то Бог прийняв вас, очистив і звільнив від пут
духовної смерті. Прочитайте, вивчіть наве-
дені нижче місця Писання і попросіть Бога
допомогти вам чути Його голос, адже тепер у
вас починається 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 краще пізна-
вати Христа і духовно зростати. Бог завжди з
вами. Він щоденно направлятиме вас і пока-
зуватиме, як мати те багате життя, яке Він
вам визначив.
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Джойс Майєр – відомий у всьому світі
вчитель Божого Слова. Її теле- і радіопрограма
«Повнота радості життя» виходить в ефір на
сотнях телеканалів і радіостанцій по всьому
світу.

Джойс написала понад 100 надихаючих
книжок, серед яких такі бестселери, як
«Зробіть собі послугу – навчіться прощати»,
«Сила думок», «Розум – поле битви»,
«Прикраса замість попелу», «Ніколи не зда-
вайтеся!».

Щорічно Джойс проводить багато кон-
ференцій по всьому світу, які відвідують сотні
тисяч людей.



Шановний читачу! Нам дуже хотілося б дізнатися, 
як ця книжка допомогла вам і які зміни принесла.

Напишіть нам про це, будь ласка. Також ви завжди
можете звернутися до нас із молитовними нуждами –

ми з радістю підтримаємо вас у молитві.

ЧЕКАЄМО НА ВАШИХ ЛИСТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

MБО «Медіа Мир Інт.», 
Джойс Майєр, а/с 355, м. Київ-1, 

Україна, 01001 

Ел. адреса: info@joyce-meyer.org.ua 

Наш телефон в Києві: +38 (044) 451-83-12

Завітайте на сайт
«Служіння Джойс Майєр»

joyce-meyer.org.ua

Програми Джойс Майєр можете дивитись
на декількох десятках мовах на сайті

tv.joycemeyer.org



facebook.com/joycemeyerministriesukrainian

Запрошуємо вас на офіційну сторінку «Служіння
Джойс Майєр» в соцмережі «Фейсбук»! Ми віримо,
що наша сторінка стане для вас ще одним відмінним
джерелом великої духовної підтримки, пізнання Бога і
біблійних істин. Заходьте, будемо завжди вам
раді!




