


Любий друже!
Надсилаємо Вам книгу 

Джойс Майєр «Все тільки починається».

Ви маєте багато проблем, і вони не вирішують -   
ся — навпаки, їх стає ще більше? Ви не бачите у своє-
му житті ніякої радості й уже навіть не очікуєте від 
нього нічого доброго? Однак, проблеми можуть 
вирішитися, а життя — змінитися й наповнитися 
радістю. Ми можемо прокинутися вранці, маючи 
якусь серйозну проблему, а лягти спати вже без неї. 
Іноді Бог діє неочікувано і потаємно від людини.

Це ще не кінець! Навпаки, все тільки починаєть-
ся, адже Бог через Свою безмежну любов приготував 
для Вас багато доброго!

Увага! Будь ласка, дотримуйтеся закону про ав-
торські права. Всі права на цю книгу закріплені 
міжнародним законом про авторські права. Зміст 
книги та/або її обкладинка не можуть бути відтво-
рені повністю або частково у будь-якому вигляді без 
письмового дозволу автора.

Бажаємо плідного читання!
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1
Радість у кімнаті,

в якій ви че каєте Бо га

Ро зум лю ди ни об ду мує путь її, але
кро ки її на став ляє Гос подь. 

При повісті 16:9

Наші пла ни і мрії об ме жені тим ча со ви ми
стро ка ми, а Бог ду має і пла нує у вічності. Ми ду же
зацікав лені у не гай но му миттєво му ре зуль таті, а
Бог на ба га то більше ціка вить ся вічністю. Бог —
інве с тор. Він вклав у нас ба га то ча су, бо має вічну
ме ту для на шо го жит тя. Він ба чить і ро зуміє те,
чо го ми не ба чи мо і не ро зуміємо. Він про сить,
щоб ми довіря ли Йо му, щоб не ке ру ва ли ся по чут -
тя ми, які ча с то ве дуть до роз ча ру ван ня. Ось чо му
не все відбу вається за на шим пла ном. Без по вної
довіри Бо гу ми ніко ли не ма ти ме мо ра дості й за до -
во лен ня. У нас свої мірку ван ня про те, що і ко ли
по вин не відбу ти ся. Але Бог має план для на шо го
жит тя, і він до с ко на лий на кож но му йо го етапі. У
Псалмі 30:16 ска за но, що на ша до ля в Бо жих ру -
ках. Бо ро ти ся і про ти сто я ти ча су, при зна че но му
Бо гом, — оз на чає йти су про тив Йо го волі. Ча с то
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ми не мо же мо зро зуміти, що Бог при го ту вав у
ог оЙ аз оп ит уб єач ан зо ен ец ела ,сач йин веп

во лею. Ми мо же мо зна ти, що Бог хо че, аби ми
зро би ли, але ніко ли не знаємо ко ли. 

Дай те Бо гові час!

Ав ра мові в видінні та ке: Не бійся, Ав ра ме,
Я тобі щит, на го ро да твоя вель ми ве ли ка.
А Ав рам відізвав ся: Гос по ди, Гос по ди, що
да си Ти мені, ко ли я бездітний хо д жу, а
керівник мо го гос по дар ст ва —  він

Отож, Ти не дав на щад ка мені, і ото мій
керівник спад коємець мені. І ось сло во
Гос поднє до ньо го та ке: Він не бу де
спад коємець тобі, але той, хто вий де з
твой о го ну т ра, він бу де спад коємець
тобі. І Гос подь йо го вивів надвір та й
ска зав: По ди ви ся на не бо, та зорі злічи,
ко ли тільки по тра пиш ти їх полічи ти. І
до ньо го прорік: Та ким бу де по том ст во
твоє! 

Ав ра ам мав кон крет не сло во від Бо га що до
сво го май бут нь о го. Він знав, що Бог по обіцяв, але
не мав жод но го сло ва про те, ко ли це ста неть ся.
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Ча с то те са ме відбу вається  в на шо му житті. По ки
здійснить ся Бо жа обітни ця, не завжди лег ко на -
со ло д жу ва тись ча сом очіку ван ня. Бог ска зав нам
щось або дав видіння — ми на пов нені цим. Цей
стан мож на порівня ти з вагітністю. Бог по са див
у на шо му серці зер но, на стає час підго тов ки. Не -
обхідно підго ту ва ти ся, щоб упо ра ти ся з тим, що
Бог дасть чи зро бить для нас. Це ду же схо же на
на ро д жен ня ди ти ни. Спо чат ку відбу вається
запліднен ня, потім про хо дять дев’ять місяців
очіку ван ня, на решті, ди ти на на ро д жується. Про -
тя гом цих дев’яти місяців тіло жінки змінюється,
щоб во на бу ло го то ва на ро ди ти, бать ки го ту ють
не обхідні речі для на ро д жен ня ди ти ни. Як в ор -
ганізмі ма тері відбу вається ба га то змін, яких ми
не ба чи мо, так са мо в ду хов но му світі ба га то чо го
відбу вається, ко ли Бог нам щось по обіцяв. І те, що
ми не ба чи мо цих змін, ще не оз на чає, що во ни не
відбу ва ють ся. Бог ро бить Свою ча с ти ну ро бо ти
таємно, і Він за до во ле ний, як що йо го діти
радіють, от ри му ю чи сюр приз. 

Ізмаїл не Ісак
А Са ра, Ав ра мо ва жінка, не ро ди ла

,яц иньлівен ак нят пигє ал уб їен в І .ум ой
:івом ар вА ар аС ал аз акс І .рагА йї ян немй а
.уд ор оп дів ен ем вам ирт аз ьдоп соГ ьсО
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Прий ди ж до моєї невільниці, мо же від
неї одер жу я си на. І по слу хав ся Ав рам
го ло су Са ри.

Бут тя 16:1,2

Ав ра ам і Са ра ду же сто ми ли ся від очіку ван ня
і в них ви ник ло за пи тан ня, чи мо жуть во ни щось
зро би ти, щоб при ско ри ти про цес. У Книзі Бутті
16:1,2 ми ба чи мо, що в Са ри з’яви ла ся ідея відда ти
чо ловікові свою невільни цю. Во на га да ла, що,
мож ли во, так Гос подь дасть їм обіця ну ди ти ну.

- орз ьсощ ан ов ідот ,ьтиб ор ен ог очін гоБ ощ кЯ
бить. Знай омі вам ці сло ва? Чи з’яв ля ли ся у вас
подібні яс к раві ідеї і чи не на ма га ли ся ви бу ти
ду хом свя тим мо лод шим? Ав ра ам по слу хав ся Са ру,
і на ро див ся Ізмаїл. Але він не був ди ти ною
обіцян ки. Ізмаїлові ви пов ни ло ся чо тир над цять
років, ко ли Ісак, обіця на ди ти на, на решті на ро -
див ся. Ймовірно він з’явив ся пізніше, ніж бу ло

- д ор ан им икьліт кя об ,ук тач опс он ав он алп аз
жуємо Ізмаїла в своєму житті, то по винні міня ти

- ох маН .ог оьн орп яс ит ав улкіп і ик шюл еп ум ой
четь ся, щоб Бог до по ма гав і бла го слов ляв наші

- орз інем гімоп од ьдоп соГ ощ ьсо елА .ив арпс
зуміти кілька років то му. Він не зо бов’яза ний тур -
бу ва тись і за без пе чу ва ти те, що ми на ро д жуємо
вла сни ми зу сил ля ми. Ізмаїл ніко ли не при но сить
нам радість. Ми мо же мо лю би ти йо го, то му що це
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плід на шої праці. Те, за що ми бо ре мо ся і до чо го
до кла даємо ба га то зу силь, зви чай но, має для нас
ве ли ке зна чен ня. Але це не оз на чає, що во но при -
не се за до во лен ня. 

Є ба га то роз ча ро ва них лю дей. Бог не ка зав,
що ми не мо же мо бу ду ва ти, але не обхідно
пам’ята ти: «Ко ли до му Гос подь не бу дує, да рем но
пра цю ють йо го будівничі при ньо му! Ко ли міста
Гос подь не пиль нує, да рем но сто ро жа чу ває!»
(Пса лом 126:1). Уяв ляєте, як сум но: ма ти си лу,
бу ду ва ти, до сяг ти успіху і не на со ло д жу ва ти ся
ре зуль та том. Як що наші діла не бла го сло вить
Гос подь, во ни бу дуть мар ни ми. 

Ба га то лю дей ви т ра чає своє жит тя, щоб
підня ти ся по дра бині успіху, а ко ли до ся гає
верхівки, ро зуміє, що їхня дра би на при став ле на
не до тієї будівлі. Я не хо чу, щоб так бу ло в моєму
житті, впев не на, не хо че те цьо го й ви. Важ ли во
зро зуміти: все, що Гос подь ка же нам ро би ти, при -
но сить за до во лен ня. Бог не кли че нас до спілку -
ван ня, щоб зро би ти нас не ща сни ми. Він дає нам
пра ведність, радість і мир. (До рим лян 14:17).
Ба га то лю дей не от ри мує ніяко го за до во лен ня від
своєї праці, але так не має бу ти в житті дітей
Бо жих, яких ве де Дух Свя тий. На со ло да від на -
ших ста рань — по да ру нок від Бо га (Ек клезіяст
5:19). Са ме за до во лен ня — це дар від Бо га і, мо жу
до да ти, бла го сло вен ня. 
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За до во лен ня — це по да ру нок від Бо га
йї вад гоБ ощ ,ан ид юл ан жок жок аТ

ба гат ст во й маєтки, і вла ду їй дав спо -
жи ва ти із то го, та бра ти свою ча ст ку та
тіши ти ся своїм тру дом, то це Бо жий да -
ру нок! Бо во на днів сво го жит тя не ба га -
то на пам’яті ма ти ме, то Бог в її сер це
шле радість! 

Ек клезіяс та 5:18,19

Це ска за ла лю ди на, яка найбільше спро бу ва ла
з то го, що про по нує світ, і на пи са ла, що здатність
на со ло д жу ва тись — по да ру нок від Бо га. Але «на -
ро д же не» не своєчас но вис на жу ва ти ме замість
то го, щоб при но си ти радість. Ав ра ам і Са ра до пу -
с ти ли ся по мил ки. Пло дом цієї по мил ки був

- ис мив ом ар вА вуб ,касІ і кя ,нів икьліксО .лїамзІ
- ир ов ту жет ог оьн дів і ,ог ой вив олс ог алб гоБ ,мон

так, що навіть наші по мил ки ви ко ри с то вує на
бла го, як що ми відкриті і щирі пе ред Ним. Так,
Бог бла го сло вив Ізмаїла, але обіцян ка Бо га Ав ра а -
мові мог ла ніко ли не здійсни ти ся че рез Ізмаїла.
Бо це — ініціати ва Ав ра а ма і Са ри, а не Бо га. Як що
ми не обе режні, то ма ти ме мо по ло вин чатість у
своєму житті — ча ст ко во во лю Бо жу, ча ст ко во —
на шу. Але та кий прин цип не при ве де до успіху.  

Все тiльки починається11



Ізмаїл не мо же бу ти спiвспадкоємцем
ра зом з Іса ком

А Гос подь зга дав Сар ру, як ска зав
- ов ог ніВ кя ,ірраС ьдоп соГ вин ичв і ,вуб
- вА ан ис ал ид ор оп і ,ал ач аз ар раС І .вир

ра а мові в ста рості йо го на оз на че ний час,
що про ньо го ска зав йо му Бог. І на звав

яс вид орв ощ ,умєовс івон ис я’мі ма ар вА
 .касІ :ал ид ор оп ум ой ар раС ощ ,ум ой

На решті на ро див ся Ісак, і два хлоп чи ки зро с -
та ли ра зом три ро ки, але не без склад нощів. У
Книзі Бутті 21:10 роз повідається, що Са ра ка же
Ав ра а мові про не обхідність, аби Ізмаїл пішов з
до му. Бог підтвер д жує її сло ва: «…Не хай не бу де
не до впо до би тобі це че рез хлоп ця та че рез
невільни цю твою. Усе, що ска же тобі Сар ра, по -
слу хай го ло су її, бо Іса ком бу де по кли ка не тобі по -
том ст во» (21:12). Ізмаїл не міг бу ти ра зом з Іса ком.
Ро бо ту плоті не мож ли во діли ти з ро бо тою Гос по -
да. - оп ітолп ат об ор ил ок ,сач ит атс ан єам иджваЗ
вин на по мер ти або бу ти повністю відділе ною. Бог
хо че, щоб ми бу ли спад коємця ми, а не чор но ро ба -
ми. Ми — спад коємці Бо га і співспад коємці з Хри -
с том (До рим лян 8:17). Спад коємець от ри мує те,
за ра ди чо го пра цю вав інший. Він не пра цює сам,
щоб от ри ма ти те, що вже є йо го спад щи ною. І
як що він спро бує це зро би ти, то втра тить радість. 

Радість у кімнаті, в якій ви че каєте Бо га 12



Я при га да ла, що ка же Кни га Бут тя 16:12: «А
він бу де як ди кий осел між людь ми, ру ка йо го на
всіх, а ру ка всіх на ньо го. І бу де він жи ти при всіх
своїх брат тях». Ім’я Ісак оз на чає «сміх». Справді,
так і відбу вається. Ко ли ми са мо туж ки ро би мо
щось, відмов ля ю чись че ка ти, то ого ло шуємо
війну. Че кан ня Бо жої обіцян ки завжди при но си -
ти ме радість. Че ка ти важ ко, але радість від от ри -
ман ня на го ро ди вар та то го, щоб за че ка ти. 

До ро га Бо га — кра ща     
обА ?ванзіп йіндоп соГ муз ор отх оБ

хто був до рад ник Йо му? 
До рим лян 11:34

аз йишінмуз ор гоБ ощ ,ит им одівсу аб ерт маН
- ю ад ял го ,реп еТ .йищ арк ідварпс налп ог оЙ .сан

чись на зад і аналізу ю чи ба га то ви падків, ко ли я
бу ла роз ча ро ва на і на ма га ла ся ро би ти щось са -
мостійно, бо вто ми ла ся че ка ти, я ро зумію, що
тоді не бу ла го то ва прий ня ти очіку ва не. Бог знав,
що я бу ла не го то ва. Я за пи ту ва ла Йо го: «Чо му,
Бо же, чо му?», «Ко ли, Гос по ди, ко ли?» На це
йшло стільки ча су. Пам’ятай те, Бог очікує на шої
довіри, а не за пи тань. 

- ип аз ец — арівод ощ ,ал ич аб оп я ик ор іц аЗ
тан ня, які за ли ша ють ся без відповіді. Ко ли ми
опи няємо ся у склад них си ту аціях, нам тре ба
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ка за ти: «До б ре, Бо же, я не ба чу в цьо му ніяко го
сен су, але я довіряю Тобі. Я вірю, що Ти лю биш
ме не і зро биш для ме не як най кра ще сво го ча су».
Бог не по тре бує на шої по ра ди, Йо му потрібна
на ша віра. У Книзі Вихід 33:13 ска за но, що Мой -
сей мо лив ся Бо гові, аби Він відкрив йо му Свої
шля хи: «Тож те пер, ко ли знай шов я милість в очах
Твоїх, об’яви ж мені до ро гу Свою, і я пізнаю (маю
тісніші взаємос то сун ки з То бою, сприй ма ю чи і
ро зуміючи більш чітко і яс но), як знай ти милість в
очах Твоїх. І по бач, бо цей люд то на род Твій».

Бог ви би рає Свій час 
і нам не тре ба йо го зна ти

А Він (Ісус) їм (уч ням) відка зав: То не
мяідоп ат мач ер( сач ит анз ав арпс аш ав
ан чит ирк янхї( уб од ат )ьтсілав ирт хї ат

ніша у часі), що Отець по клав (зафіксу -
ур об ив ум он салВ умєовС у )єагіребз і вав

у владі Своїй і осо бистій силі. 
Дії 1:7

Ча с то ми роз ча ро вуємо ся, і це за би рає
радість і за до во лен ня, то му що самі вирішуємо,
що, ко ли і як має відбу ти ся. Ма ю чи ве ли ке ба -
жан ня щось от ри ма ти, ми мо же мо лег ко пе ре ко -
на ти се бе, що во ля Бо жа по ля гає в то му, аби ми
от ри ма ли це са ме та ким шля хом і са ме в та кий
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- оч в уб ерт оп юам иджваз ,ан ав ом ярп с еліц Я .сач
- от вікор от аг аБ .мянніпрет ен з ит ак еч бощ ,ьсум

му бу ло так: я віри ла в те, про що ду ма ла, і, не от -
ри му ю чи, роз ча ро ву ва ла ся. Я на ма га ла ся ви ко -
ри с то ву ва ти свою віру, щоб от ри ма ти ба жа не.
Ко ли цьо го не відбу ва ло ся, відчу ва ла, що за зна ла
по раз ки в вірі, або ду ма ла, що де монічна си ла
бло ку ва ла моє бла го сло вен ня. Сьо годні, ма ю чи
май же двад ця тирічний досвід співпраці з Бо гом,
я знаю, що мо жу і по вин на ви ко ри с то ву ва ти
свою віру, але час виз на чає Бог. 

час» (Бут тя 18:14), «ви пов нен ня ча су» (До га латів
4:4) — це те, що Біблія ка же про вста нов лен ня ча су
Бо гом. Ісус чітко по яс нив нам, що то не на ша
спра ва зна ти, ко ли що має відбу ти ся. Че ка ти
щод ня, не зва жа ю чи на те, як дов го до ве деть ся це
ро би ти, — ось го ло вний прин цип, який до по мо же

- д ор ан єукічо акніж антігав кЯ .им инсідар ит уб
жен ня своєї ди ти ни. Я впев не на, що більшість із
нас очікує. Є речі, про які Бог го во рив мені, во ни

- тя’п ал ак еч я хин з ікя ед аН .яс ил инсйідз ен ещ
яс ил ин воп ив ікя еД .вікор ьтяц дантсіш ич ьтяц дан

за до сить ко рот кий час. Раніше я ніяковіла че рез
це. Те пер очікую. Мій час мо же на ста ти в

сьо годні. І ваш так са мо. 
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Рап то во!
Очікуй те на «се зон рап то вості» у житті. Ви

мо же те про ки ну ти ся вранці з ве ли чез ною про бле -
.он авідопс ен єід гоБ .їен зеб ежв ит апс ит гял і юом

Увесь час Він пра цює не помітно, але так са мо, як
на ро д жен ня ди ти ни відбу вається рап то во, Бог
про яв ляє те, що Він ро бив для нас, теж не сподіва но.
У Діях апо с толів 1:4 чи таємо, як після Сво го вос -
кресіння Ісус на ка зав уч ням й іншим послідо -
вни кам: «… А зібрав ши ся з ни ми, Він звелів, щоб
во ни не відхо ди ли з Єру са ли му, а че ка ли обітниці
От чої, що про неї ка зав ви чу ли від Ме не». Во ни
бу ли проінструк то вані, щоб че ка ти. Нашій плоті
важ ко ви ко ну ва ти Бо жу інструкцію, в якій ска за но
че ка ти. Бу ли ча си, ко ли я ка за ла Бо гові: «Що Ти
хо чеш, щоб я зро би ла?» Він відповідав: «Че ка ти».
Не ка зав, чи дов го, ли ше — че ка ти. Нам потрібно
по го ди ти ся че ка ти не виз на че ний термін.

У Діях апо с толів 1:13 ми чи таємо, що учні ро -
би ли після то го, як Ісус дав їм на каз че ка ти, а потім
за ли шив їх на землі і вознісся до Бо га на не бо: «А
прий шов ши, увійшли во ни в гор ни цю, де й пе ре -
бу ва ли…» Ко ли учні прий ш ли в гор ни цю, то не
до мо ви ли ся між со бою, як дов го че ка ти муть
обіця но го Ду ха Свя то го. Во ни от ри ма ли на каз від
Ісу са і Ма ли намір підко ри ти ся. Далі, в дру го му
розділі, пер шо му й дру го му віршах, роз повідається
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про ре зуль та ти очіку ван ня: «Ко ли ж по чав ся день
яс ил ид ох анз он шуд он до ин ов ісв ,іцин тяс ед тя’П

вкупі. І на гло зчи нив ся шум із не ба, ніби бу ря
рап то ва зірва ла ся, і пе ре пов ни ла ввесь той дім, де
сиділи во ни». Ко ли учні че ка ли — рап том — те,
чо го во ни че ка ли, на ста ло. Тільки поміркуй те над
цим: во ни че ка ли хви ли ну, на ступ ної хви ли ни це
тра пи лось. Ди во виж но, прав да? Ми по винні че ка -
ти з надією. Ко ли на бли жається час на ро д жу ва ти,
вагітна жінка ля гає і що ра зу ду має: «Це мо же ста -
ти ся сьо годні вночі». Що ран ку во на про ки дається
з дум кою: «Мож ли во, сьо годні я бу ду ма ти ди ти -
ну». Во на жи ве з та ки ми дум ка ми, аж по ки не
на ро дить ся ди тя. Ми по винні ма ти та ке са ме
став лен ня, і ко ли так ро би ти ме мо, то на со ло д -
жу ва ти ме мо ся по до рож жю, яка на зи вається
жит тям. 

Бог про хо дить!
А він відка зав: По ка жи мені сла ву

Свою! І Він про мо вив: Я пе ре ве ду все до -
б ро Своє пе ред то бою, і по кли чу Гос -
поднім Ім’ям пе ред то бою. І Я по ми лую,
до ко го ми ло с ти вий, і зми ло сер д жу ся,
до ко го ми ло серд ний. І Він про мо вив: Ти

- юл об ,ог оМ яц ил ит ич аб оп шеж омз ен
І .ит иж і ен еМ ит ич аб оп еж ом ен ан ид
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про мо вив Гос подь: Ось місце при Мені, і
ти ста неш на скелі. І ста неть ся, ко ли бу де
пе ре хо ди ти сла ва Моя, то Я вміщу Те бе в
щілині скелі, і за крию те бе ру кою
Своєю, аж по ки Я пе рей ду. А здійму ру ку
Свою, і ти по ба чиш Ме не зза ду, а об лич чя
Моє не бу де ви ди ме.

У цьо му урив ку ми ба чи мо, що Бог ро бить
щось для Мой сея. Нам є чо го по вчи ти ся. Свя тий
Дух відкрив мені з цих віршів, що ми не завжди
ба чи мо, як Бог при хо дить, але на пев но знаємо,
ко ли Він був. Мой сей схо вав ся у скелі, Бог за крив
йо го об лич чя Своєю ру кою, то му він не ба чив
Йо го. Інак ше ка жу чи, ми схо вані в скелі, якою є
Ісус, і мо же мо відпо чи ти там, по ки Бог іде Своїм
шля хом, щоб бла го сло ви ти нас. Ча с то не вид но,
що Він при хо дить, здається, на ша си ту ація не
змінюється. Од нак з кож ним днем Бог ближ че.
Не сподіва но Бог прой шов, і ко ли Він за брав
Свою ру ку, Мой сей по ба чив Йо го спи ну. Ко ли
вітер Ду ха дме у на шо му житті, ми на пев но
знаємо, що Він прой шов.

Моя коман да слу жи телів і я постійна ба чи мо
дію цьо го прин ци пу під час на ших кон фе ренцій

на вчаль них ка сет. Лю ди ділять ся з на ми, що ма ли
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про бле ми про тя гом ба га ть ох років і бу ли
звільнені. Ча с то чо ловіки й жінки при хо дять на
наші служіння хво ри ми, а йдуть здо ро ви ми. Од на
жінка страж да ла від бо лю в спині про тя гом двад -
ця ти чо ти рь ох років. Після мо лит ви на зустрічі
«Жит тя у Слові» во на ніко ли більше не відчу ва ла
йо го. Ко ли лю ди на двад цять чо ти ри ро ки має
про бле му, во на жа дає по ба чи ти Бо га. Жінка
пішла до до му зціле ною. 

Іншу жінку при нес ли до вівта ря, бо во на бу ла
- ол ог ог он шартс дів ал ад жартс і ьнергім ан ар овх

вно го бо лю. Ми по кла ли на неї ру ки і по мо ли лись
в Ім’я Ісу са. Близь ко трьох хви лин ми про мов ля ли
сло ва жит тя над її хво рим тілом, і рап том - ич аб оп
ли, що си ла Бо га торк ну ла ся її. Во на пішла зі

ун ид юл ил оК .аг оБ ич ю ял валс орп ,янніжулс
- нат й ещ ат ам ас ан ов ясьтєат рев оп а ,ьтяс он ирп

цює, га даю, ми мо же мо впев не но ска за ти, що
Ісус при хо див. 

Од не по друж жя на пи са ло нам, що на межі
- ин зо йрес еж уд ил уб им елб орп інхЇ .ян неч ул зор

ми. Во ни по ди ви ли ся на шу те левізійну про гра му
про сто сун ки і про те, чо му лю ди не мо жуть жи ти

- оп орп ит ес ак ікя ед мї ил ав ун оп орп аз иМ .моз ар
дружнє жит тя. Бог до торк нув ся до них. Сім’я

- ен зя’ву ьтиж улс яж журд оп інин ,яс алг ер ебз
ним. Я га даю, Ісус прой шов! Во ни не ба чи ли, як
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Він при хо див, але рап том відбу ли ся ве ли чезні
зміни. Надія зай ня ла місце без надійності. У пе ре -
мозі жи вуть лю ди, які раніше бу ли жерт ва ми. І
все це то му, що Бог про хо див!

Гос подь при хо дить не сподіва но!
Ось Я по си лаю Сво го Ан го ла, і він

І .уг ор од єут ог ирп мїоМ мяч чил бодер еп
на гло при бу де до хра му Сво го Гос подь,

- окЯ ,утівоп аз лог нА і ,ив етєак уш ог окЯ
ьдоп соГ ьтир ов ог ,ніВ еді ьсО .етєад аж ог

Са ва от! 
Ма лахії 3:1

Мо же, ви шу каєте Бо га й че каєте Йо го. Не
зда вай те ся! Бог при хо дить не сподіва но! Ва ше
«рап том» мо же тра пи тись сьо годні чи за в т ра. Бог
лю бить вас, і Він має план для ва шо го жит тя.
Вірте в це! Очікуй те на це! По кладіть свою надію

- осо й інав ор ач зор ет ед уб ен ил окін ив і ,ог оьН ан
ром лені (До рим лян 5:5).

«Тихі ро ки» 
Трид цять років Ісус го ту вав ся до трьохрічно -

го служіння. Більшість із нас хотіла б ма ти три
тижні на підго тов ку до трид ця тирічно го служіння,
і навіть це бу де за ба га то. Ми так звик ли до на шо го
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суспільства, в яко му всьо го тре ба до сяг ти
миттєво, що нам важ ко че ка ти. Ми ме ту ши мо ся й
не по коїмо ся, по ки не по ба чи мо, що Бог не зби -
рається йти з на ми далі. Не обхідно за спо коїти ся і
бу ти повністю го то ви ми йти за Бо гом. 

Пе ре бу ва ю чи в людсь ко му тілі, Ісус прой шов
че рез ви про бу ван ня, які підго ту ва ли Йо го до то го,
за ра ди чо го Він був по кли ка ний. У По сланні до
євреїв 5:8,9 на пи са но: «І хоч Си ном Він був, про те
на вчив ся по слу ху з то го, що ви с т раж дав був. А
вдо с ко на лив ши ся, Він для всіх, хто слух ня ний
Йо му, спри чи нив ся для вічно го спасіння». В
житті Ісу са був час, який я на зи ваю «ти хи ми ро -
ка ми». Те са ме мож на ска за ти і про ба га ть ох
інших ге роїв Біблії, яких Бог ви ко ри с то ву вав для

.ун алп ог овС ян ненсйідз
Про на ро д жен ня Ісу са чи таємо в дру го му

- ьсов ан ил азірбо ог оЙ .ик уЛ дів їілег навЄ ілідзор
ог оьц ялсіп ізводв ен ,мон ок аЗ з ондігз ,ьнед йим

по свя ти ли в храмі. Але потім про Ісу са нічо го не
пи шеть ся в Свя то му Письмі, аж по ки Йо му не
ви пов ни ло ся два над цять років. Ба чи мо Йо го у

- нат ип аз єад аз і им ял ет ичу з ьтид ис ніВ ед ,імарх

ал сор ан ит иД А« :ощ ьсо ,»ик ор іхит« іт орп іволС
та зміцня ла ся ду хом, на би ра ю чись му д ро с ти. І
бла го дать Бо жа на Ній про бу ва ла» (Від Лу ки
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- ит« доіреп — ит яц дирт од ит яц дан авд діВ .)04:2
хих років» у житті Ісу са, вісімнад цять років ніхто
нічо го про Ньо го не чув. Він по ви нен був щось
ро би ти. Що са ме? Знай шов ши Ісу са у храмі,
бать ки за бра ли Йо го з со бою: «І пішов Він із ни -
ми, і при був у На за рет, і був їм слух ня ний. А ма ти
Йо го зберіга ла оці всі сло ва в своїм серці. А Ісус
зро с тав мудрістю, і віком та бла го дат тю, у Бо га й
лю дей» (Від Лу ки 2:51,52). Так са мо, як Ісус зро с тав
про тя гом цьо го «ти хо го ча су», ми по винні ба га то в
чо му зро ста ти. І «тихі ро ки» за без пе чу ють це
зро с тан ня. 

У житті Іва на Хре с ти те ля відбу ва ло ся щось
подібне: «А ди ти на рос ла, і скріпля лась на дусі, і
пе ре бу ва ла в пу с ти нях до дня сво го з’яв лен ня
пе ред Ізраїлем» (Від Лу ки 1:80). Це лю ди на, яка
по кли ка на Бо гом від че ре ва ма тері, щоб бу ти по -
пе ред ни ком Месії. Але ми нічо го не чуємо про
ньо го від на ро д жен ня до то го ча су, як він по чав
своє публічне служіння. Що відбу ва ло ся про тя гом
усіх тих років? Сло во Бо же ка же, що він зро с тав.
Зро с тав у му д рості і став силь ний ду хом. 

Ми не завжди по чи наємо спра ву силь ни ми.
Ми от ри муємо її, ко ли вчи мо ся. Це — прин цип
жит тя: все має зро ста ти. Віра зро с тає, мудрість
зро с тає ра зом із знан ня ми, ро зумінням і досвідом.
Чут ливість до лю дей і до Бо га та кож роз ви вається.
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Сло во Бо же на вчає нас: «Мій си ну, на мудрість
мою ува жай, на хи ли своє ухо до мо го ро зу му»
(При повісті 5:1). Мой сей був по кли ка ний на

- ир то і яс ит ичв ан вам нів миц дер еп ела ,янніжулс
ма ти мудрість від Бо га: «І ста ло ся за тих днів, і
підріс Мой сей. І вий шов він до братів своїх, та й

- пигє нів вич аб оп І .ьніпрет хінхї од яс вад ялг ирп
тя ни на, що бив єврея з братів йо го. І озир нув ся
він ту ди та сю ди, і по ба чив, що ніко го не ма, та й
убив єгип тя ни на, і за хо вав йо го в пісок» (Вихід
2:11,12). Мой сей не вбив то го чо ловіка за Бо жим
на ка зом, він ке ру вав ся своїми емоціями. Він
співчу вав ізраїльтя нам, відчу вав своє по кли кан ня

- еН .аг оБ зеб вяід ела ,мел ет ил ов зив мінхї ит уб
вдовзі після цьо го Мой сей по ба чив, як два євреї
сва рять ся. Він втру тив ся, на ма га ю чись їх при ми -
ри ти (Вихід 2:13). Але ті об ра зи лись і один із них

- ьлач ан аз вив он атс ан еб ет отХ« :івєес йоМ ваз акс
ни ка та за суд дю над на ми? Чи ти ду маєш уби ти

- йоМ яс вак ялз І ?ан ин ят пигє вуб вибв ит кя ,ен ем
- одів ал атс ав арпс ат ,ідварпС :ібос ваз акс й ат йес

ма!» (Вихід 2:14). Мой сей зро зумів, що про йо го
вбив ст во дізна ли ся, то му втік до мідіян. Там він
од ру жив ся і так жив со рок років. Про тя гом цьо го

- ор іхит« — еЦ .ог оьн орп от аг аб омєуч ен им ус ач
ки». Та ось Мой сей по ба чив па ла ю чий кущ, де
Бог відкрив йо му те, що він мав зро би ти. Біблія
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ка же, що ко ли Бог звер нув ся до Мой сея, він був

верхні землі (Чис ла 12:3). Щось тра пи лось із ним
про тя гом тих «ти хих років». Я вва жаю, що він го -
ту вав ся ви ко на ти Бо же по кли кан ня.

Йо сип мав мрію, якою поділив ся зі своїми
бра та ми, і це їх об ра зи ло. Во ни бу ли рев ниві,
мож ли во, як і ба га то хто з нас. Йо си пові, ма буть,
бра ку ва ло тоді му д рості. Сумніва ю ся, що знай -
деть ся ба га то братів, які бу дуть за до во лені, по -
чув ши від од но го з них: «Я ба чив, як ви усі вкло -
няєтесь мені». Але як Йо сип міг ви ко ри с то ву ва ти
мудрість, як що він її ще не мав? Для цьо го
потрібні досвід і час. Ви, на пев но, знаєте цю
історію. Бра ти про да ли Йо си па в раб ст во, а бать -
кові ска за ли, що йо го розірва ла ди ка тва ри на.
Так він опи нив ся в Єгипті. Але над Йо си пом бу ла
ру ка Бо жа, то му він от ри мав вла ду. Йо си пові до -
ве ло ся прой ти ще й че рез в’яз ни цю, хо ча він був
не ви нен. Од нак Бог був з ним. У Єгипті він мав
та ку вла ду, що більшим за ньо го був ли ше фа ра -
он. Повірте, ко ли на ста не ваш час, ні ди я вол, ні
жод на лю ди на не змо жуть за ва ди ти Бо гові бла го -
сло ви ти вас. Власні на ма ган ня по тра пи ти на при -
зна че не місце раніше, ніж за пла ну вав Бог, бу дуть
мар ни ми. Ми бу де мо не ща сни ми, і на справді не
до по ма га ти Бо гові, а пе ре шко д жа ти Йо му. На все
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- атс ан нів ил ок ,он веп ан єанз гоБ икьліТ .сач йівс
- тиж ьсет йуж д ол ос ан і ьсет йок опс аз ,еж тО .ен

тям. На со ло д жуй тесь там, де ви є!
Пам’ятаю «тихі ро ки» в моєму житті, ко ли я

зна ла, що маю по кли кан ня слу жи ти, але цьо го не
- аб ен ела ,ил ирів я ил ок ,сач вуб оТ .яс ол ав убдів

чи ла. Нам до во дить ся пе ре жи ва ти ча си, ко ли ми
відчу ваємо, що нічо го не відбу вається, і здається,
що ніхто, навіть Бог, не тур бується про нас. Ми не
мо же мо «відчу ва ти» Бо га.

Че кан ня! Че кан ня! Че кан ня!
Іноді здається, що до ве деть ся че ка ти вічно.

- рет і — их орт ещ :омєав учдів і яс омєюлм отс иМ
пець ур веть ся. Са ме тоді відбу ва ють ся зміни,
мож ли во, не значні. Як про рок Єли сей, на го ри -
зонті ми ба чи мо ма лень ку хма рин ку, розміром з

не за ба ром піде дощ. Мож ли во, ва ша «хма рин ка»
- оп ил ам ир то ив ,ов ил жоМ .аг оБ дів ов олС ец —

да ру нок, про який дав но мріяли, але ніхто про це
не знав. Ніхто, крім Бо га. І це ок ри ли ло вас. Мож -
ли во, вас за про си ли про повіду ва ти, і ви спов нені
надії, що двері відчи ня ють ся. Та ке бу ло в моєму
житті. Я от ри ма ла ве ли ке ба чен ня від Бо га. Мож на
ска за ти, «за вагітніла» цією мрією. Ча с то при хо ди -
ли сумніви: я справді по чу ла це від Бо га чи то був
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мій план? Тоді я ви кла да ла по чат ко вий курс Біблії,
але хотіла — і відчу ва ла, що по кли ка на — ро би ти
на ба га то більше. «Тихі ро ки» бу ли важ ки ми, але ду -
же не обхідни ми. Я зро с та ла, от ри му ю чи мудрість,
досвід, вив ча ла Сло во, яке ма ла про повіду ва ти.

Бу ва ло, я хотіла зда ти ся. Але Бог ут ри му вав
мою надію. Він завжди близь ко. Гос подь сте жить
за жит тям Своїх дітей і ніко ли не до пу с тить ви -

до ко рин тян 10:13). Бог дає вихід з кож ної си ту ації
у пев ний час. А в період очіку ван ня за без пе чує
всім, щоб ми бу ли спокійни ми й радісни ми. Тре ба
ли ше довіря ти Йо му, бо Він усе знає кра ще за нас.

Підго тов ка
«На га дуй їм, щоб слу ха ли вла ди вер хов ної та

ко ри ли ся їй, і до вся ко го до б ро го діла го тові бу ли»
(До Ти та 3:1). Бог по слав Іва на Хре с ти те ля, щоб
по пе ре ди ти лю дей: «…Підго туй те - оп соГ хялш
ду…» (Від Лу ки 3:4). Го ту ю чись за ли ши ти зем лю,
Ісус ска зав Своїм уч ням: «…Я йду при го ту ва ти
місце для вас» (Від Іва на 14:2). Ко ли ма ти синів
За ве деєвих при сту пи ла до Ісу са про си ти, щоб
обид ва її си ни сіли пра во руч один і ліво руч один
у Царстві Йо го, Він відповів їй: «Ви пи ти ме те

Я ощ ,мян нещ ирх яс ит ит с ирх ет ед уб і уш ач юоМ
ним хри щу ся. А сидіти пра во руч Ме не та ліво руч
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- от огв ет яц тО ог оМ дів ум ок а ,ит ав ад ец єоМ ен
ва но» (Від Матвія 20:23). З усь о го ба чи мо, що Бог
нічо го не ро бить без по пе ред ньої підго тов ки. І

ат иТ од інналс оП У .ьтил ов зод ен ог оьц ніВ ман
3:1 чи таємо по ра ди Пав ла: «На га дуй їм, щоб слу -
ха ли вла ди вер хов ної та ко ри ли ся їй, і до вся ко го
до б ро го діла го тові бу ли». А в Дру го му по сланні
до Ти мофія 2:15 — на ста но ви мо ло до му уч неві:
«Сил куй ся по ста ви ти се бе пе ред Бо гом гідним,
працівни ком без до ган ним, що вірно на вчає на уки
прав ди». 

Мож ли во, ва ша підго тов ка в то му, щоб піти
на вча ти ся в Біблійний ко ледж чи інший за клад.
Мож ли во, кілька років по пра цю ва ти в чиємусь
служінні. А мо же, ви ко ну ва ти ро бо ту, яка не по -
до бається, чи пра цю ва ти з ди рек то ром, яко го ви
не ду же лю би те. Це мо жуть бу ти та кож кілька

яс ет ем ит ачв ан ив ил ок ,ук татс од ог онв оп ен вікор
довіря ти Бо гові. Ба га то лю дей праг не успіху, але
не всі хо чуть підго ту ва ти ся до ньо го. Всі ета пи

- оч ив хин з ум он жок аН .івил жав — ик вот огдіп
гось на вча ти ме те ся. І на кож но му не обхідно
праг ну ти от ри ма ти най вищі ба ли. Між періода ми
підго тов ки до во дить ся ба га то че ка ти. Як що ми не
на вчи мо ся цьо го, то бу де мо не ща сни ми без по рад -
ни ми свя ти ми. А такі лю ди за зви чай кри ти ку ють,
вис лов лю ють не за до во лен ня, і вза галі, з ни ми

Все тiльки починається27



важ ко жи ти. Не щасні роб лять не ща сни ми й
інших лю дей. На со ло д жуй те ся жит тям!

«Сідай те»
...і ра зом із Ним вос кре сив, і ра зом із

Ним по са див на не бес них місцях у
Христі Ісусі.

До ефе сян 2:6

Ко ли ви при хо ди те до ліка ря, ад во ка та чи
яко гось служ бов ця, то за зви чай спо чат ку чуєте:
«Сідай те. Ми Вас ско ро по кли че мо». За про шен ня
сісти — це про по зиція відпо чи ти, по ки ви че каєте.
Мож ли во, за про по ну ють по ди ви ти ся жур нал чи
те левізор, щоб відволікти ва шу ува гу. Так швид ше
ми не час. Лю ди на, до якої ви прий ш ли на зустріч,
хо че, щоб ви не нудь гу ва ли, по ки че каєте.

Ко ли Ісус закінчив Свою ро бо ту на землі, Він
- об ор ог оЙ .яілбіБ еж ак кя ,віс і об ен ан яссінзов

та бу ла зроб ле на, от же, Він за спо коївся.
Більшість за писів Но во го За повіту про Ісу са на
небі після Йо го воз несіння го во рить, що Він си -
дить. На при клад, у По сланні до євреїв 1:13 чи -
таємо: «Ко му з Ан голів Він про мо вив ко ли: Сядь
пра во руч Ме не, до ки не по кла ду Я Твоїх во рогів
підніжком но гам Твоїм!»  Ісус зро бив те, що
звелів Йо му Бать ко. Те пер Йо му ка жуть: «Сідай і
відпо чинь, по ки і тур бу юсь про Твоїх во рогів».
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Та ку са му про по зицію мо жеш по чу ти й ти. Згідно
з По слан ням до ефе сян 2:6, ми си ди мо на не бес них
місцях у Христі Ісусі! 

Ко ли ми за хо ди мо до кімна ти, де маємо по че -
ка ти, нам про по ну ють місце. Зви чай но, мож на

ди ви ти ся на го дин ник кожні кілька се кунд, пе -
ревіря ю чи, чи ско ро вий де лю ди на, з якою при -

яс ет йок опс аЗ .рібив йишні є елА .чіртсуз анеч анз
і займіться чи мось, щоб хви ли ни че кан ня бу ли
приємни ми. 

»он дор ирп ед уб есв йах еН«
Цей вислів мож на пе ре фра зу ва ти: «За спо -

кой те ся і доз воль те подіям відбу ва ти ся згідно з
виз на че ним роз кла дом». Кож ну ди ти ну зі своїх

- д ор ан ялсіП .віцясім ьтяс ед ал ис он я хо ьр ит оч
жен ня чет вер тої ди ти ни мій лікар ска зав: «Ви
єди на жінка з тих, ко го я знаю, ко т ра ви но шує
ди ти ну так дов го, як слон». Зви чай но, це був
важ кий досвід. Хто знає, мож ли во, ще тоді Бог
на ма гав ся на вчи ти ме не че ка ти. Ми ніко ли не
на вчи мо ся терпіти, по ки не ма ти ме мо то го, за ра ди
чо го вар то це ро би ти. 

Терпіння не з’яв ляється про сто так, йо го тре ба
тре ну ва ти. Це — плід Ду ха, що є в на шо му дусі, бо
Дух Свя тий пе ре бу ває в дітях Бо жих. Але щоб
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терпіння про яв ля ло ся че рез ду шу (наші дум ки й
емоції), не обхідно по пра цю ва ти. Як тільки виз на -
че ний ліка ря ми термін на ро д жен ня кож но го з
моїх дітей ми нав, я про бу ва ла все мож ли ве, щоб
при ско ри ти цей про цес. Я хо ди ла, прий ма ла ка с -
то ро ву олію, пра цю ва ла важ че, ніж зви чай но,
сподіва ю чись, що це до по мо же. Якось навіть
пішла до лікарні, щоб мені вик ли ка ли по ло ги. Але
дар ма. Лікар ска зав: «Ідіть до до му і доз воль те,
щоб усе відбу ло ся при род но».

Моя по ра да вам із Сло ва Бо жо го і з влас но го
досвіду: «Не поспішай те». Ви мо же те хо ди ти
«вагітни ми» мріями, але не на ма гай те ся «на ро -

ун ит идюовс ит ид » за вчас но. Це при не се ха ос у
ва ше жит тя. Іноді ви об ра жаєте ся на Бо га, то му
що не відбу вається так, як ви га да ли. Все відбу ва -
ти меть ся так, як ска зав Бог, і тоді, ко ли Він при -
зна чив. Че кай те Йо го ча су. Ми завжди
поспішаємо. Бог ніко ли не поспішає. У Псалмі
36:4 ска за но: «Хай Гос подь бу де розкіш твоя, і Він
спов нить тобі тво го сер ця ба жан ня!» Пе ре бу вай
у Гос поді, це доз во лить Йо му да ти тобі те, що Він
хо че. Як що Бог дав вам ба жан ня, будь те впев нені,
що Він здійснить це своєчас но. До че кай те ся від
Бо га відповіді, перш ніж щось ро би ти, і ви ко нуй те
те, що Він ка же, але не більше.  
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На вчай те ся че ка ти 
од жа ьтіпрет ог вод ,ят тарб ,жотО

при хо ду Гос по да! Ось че кає рільник до -
ро гоцінно го пло ду землі, дов го тер пить
за ньо го, аж по ки одер жить дощ ранній
та пізній. Дов го терпіть же й ви…

Яко ва 5:7,8

- вон сив алшйід Я .мянніпрет з ит ак еч ясьтічВ
ку, що терпіння — це не моя здатність че ка ти, а те,
що я роб лю, ко ли че каю. Нам до ве деть ся че ка ти,
чим би ми не зай ма ли ся. Фак тич но, більше ча су

- ир то ан жін ,ян нак еч ан ит ач ар т ив яс ьтид ов од
ман ня. Наші став лен ня і по ведінка свідчать про
те, як ми про хо ди мо етап очіку ван ня. Во ни та кож
впли ва ють на три валість цьо го періоду.
Поміркуй те над цим. Усе, що ми не пра виль но
ро би мо, схо же на на ро д жен ня ізмаїлів. А са ме:
по га не став лен ня, заздрість тим, хто вже має те,

- ен в ян нав уб ер еп ,омєак еч икьліт им ог оч
стабільно му емоційно му стані то що. Це по до вжує

- аг ен яс ет ьдуб зоП .ян нав укічо удоіреп ьтсілав ирт
тив но го. Про стий факт: підго тов ка — це про цес,
який по тре бує ча су. Навіть ко ли ми вже го тові
щось прий ня ти від Бо га, до ве деть ся ще за че ка ти,
по ки Гос подь закінчить Свою ро бо ту з інши ми
людь ми, які бу дуть по ряд з на ми.
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Га даю, ча с то лю ди не от ри му ють по вно ти Бо -
жих бла го словінь, здійснен ня своїх мрій че рез
не покірність і впертість. Крім то го, не тер пе -
ливість за ва жає на со ло д жу ва ти ся жит тям. Але я
вірю, що ви не одмінно зміни те ся, то му що чи -
таєте цю книж ку. Пам’ятай те, ми очікуємо ди ва
та оз на ки, щоб сло во, от ри ма не від Бо га, підтвер -
ди ло ся. Ось при клад, який мо же вам до по мог ти.
Ко ли в 1993 році Бог по кли кав нас по ча ти те -
левізійне служіння, ми по го ди ли ся, усвідо млю ю чи
відповідальність, яку ма ли не сти. Пе ре дусім
виріши ли че ка ти від Бо га більш чітко го на пря му.
Ми зна ли, що потрібно бу ли йти на те ле ба чен ня,
але не уяв ля ли, як ту ди по тра пи ти. Не бу ло жод -
ної ідеї, як по ча ти. Від лю дей, котрі ма ли досвід у
цій сфері, ми дізна ли ся, що нам потрібний про -
дю сер. Був період че кан ня. Потім Бог на га дав, що
чо ловік, який ро бив те левізійну про гра му для
іншо го служіння, по дав нам за яву всьо го кілька
місяців то му. Тоді ми відмо ви ли йо му. Бог знав те,
про що ми навіть не здо га ду ва ли ся, і Він ре алізо -
ву вав Свій план навіть до то го, як ми про ньо го
дізна ли ся. От же, най ня ли про дю се ра і він по чав
го ту ва ти об лад нан ня. Ми че ка ли, по ки надійде
інфор мація. 

й им яз урд им иш ан з яс ил илідоп мос ач миТ
парт не ра ми но ви ми іде я ми. Ми звер ну ли ся до
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них із про хан ням до по мог ти. На решті от ри ма ли
об лад нан ня, а потім з’ясу ва ло ся, що нам потрібні
віде о опе ра то ри. Зно ву був період очіку ван ня. В
цей час пішли на те левізійні станції. Їхні ме не д же -
ри ска за ли, що нам потрібна ек с пе ри мен таль на

яс ол ев од ув онЗ .їоьн туб йам коз арз — ам арг орп
че ка ти, по ки це бу де зроб ле но. Тоді мож на над си -
ла ти свій про дукт на різні станції і че ка ти
відповіді. На решті ми пішли на те ле ба чен ня, спо -
чат ку на декілька станцій, зі своїми про по зиціями.
На кож но му етапі про су ван ня до втілен ня ідеї до -
во ди ло ся че ка ти. Че кан ня — ре алії жит тя. Це
підтвер д же но і в Свя то му Письмі: «Отож, брат тя,
дов го терпіть аж до при хо ду Гос по да! Ось че кає
рільник до ро гоцінно го пло ду землі, дов го тер пить
за ньо го, аж по ки одер жить дощ ранній та пізній»
(Яко ва 5:7). За знач те, тут не ска за но: «Як що вам
прий деть ся че ка ти, дов го терпіть». 

Бог по чи нає з ма ло го 
Терпіння не обхідне нам і в по всяк ден но му

житті. До б ре пам’ятаю, як Бог на вчав ме не
терпінню, ко ли я сто я ла в чер гах у га с тро номі.

- йам ан ак вот огдіп ал уб ец ощ ,ал анз ен я ідоТ
бутнє. Май же про тя гом двох років кож на чер га, в
яку я по трап ля ла, або ма ла ка си ра, який повільно
пра цю вав, або но вач ка, що тільки на вчав ся, або
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пе реді мною лю ди на ку пу ва ла речі, на яких не бу ла
вка за на ціна, або в ка со во му апа раті кінча ла ся
стрічка і її тре ба бу ло міня ти. Я ста ва ла у най ко рот -
шу чер гу, але що ра зу во на зда ва ла ся най дов шою.
І в цьо му — урок для нас. 

При род но, що ми завжди оби раємо най ко -
ротші шля хи, але не завжди во ни — най кращі.
Навіть по мо лив шись, я все од но по трап ля ла в ту
чер гу, де на прикінці бу ло найбільше не приємно -
с тей. Дов гий час це ме не дра ту ва ло і я не вміла
при хо ву ва ти свої по чут тя. Во че видь, я не мог ла
ма ти служіння на радіо й те ле ба ченні і бу ти відо -
мою, по ки моя по ведінка не зміни ла ся. Як що я не
вміла че ка ти в черзі у га с тро номі, то, зви чай но, не
мог ла че ка ти й іншо го, без чо го не мож ли во от ри -
ма ти Бо жу по вно ту. Так, ду же ча с то Бог по чи нає
з ма ло го, що нам здається не знач ним, але на -
справді є ду же важ ли вим. От же, як що ми терп лячі
— це ви я вить ся скрізь. І на впа ки. Бог не мо же да ти
нам шанс, по ки Йо го ха рак тер не про явить ся в

до ко рин тян 5:20), то му маємо про сла ви ти Йо го і
при не с ти гарні пло ди. 

Якось я ку пу ва ла по да рун ки до Різдва та Но во -
го ро ку. Ду же дов го че ка ла, щоб за пла ти ти за один
не ве ли кий су венір. Лю ди пе реді мною ма ли повні
візки ре чей, і бу ло б до б ре, як би мені доз во ли ли
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прой ти пе ред ни ми. Але цьо го не ста ло ся. Ко ли
на решті підійшла моя чер га, працівни ця ма га зи ну
ска за ла: «Дя куємо за те, що стільки че ка ли. Ви та
жінка з те ле ба чен ня? Щой но Ви увійшли, я

- ид рес ,юоч ял прет ен ал уб я иб кя А .»сав ал анзіпв
ла ся? Те пер ба га то чо го ро зумію, що раніше не
ба чи ла, ко ли Бог зміню вав моє став лен ня і роз ви -

- оьс й я ,он йач ивЗ .ах уД ог оЙ ид олп інем у вав
годні по ми ля ю ся, але завжди щи ро радію, ко ли в
певній си ту ації Бог дає мені бла го дать на леж но
по во ди тись.

- ор юєісв им ил ок ,код ап ив йишні юатя’маП
ди ною їли у ре с то рані і офіціант ка спіткну ла ся й
об ли ла мо го чо ловіка чаєм та ка вою. Це не ро з д ра -
ту ва ло йо го. Він навіть по го во рив з ме не д же ром,
аби впев ни ти ся, що в офіціант ки не бу де не -
приємно с тей. З’ясу ва ло ся, во на пра цю ва ла там
всьо го два тижні. Ре с то ран був ду же пе ре пов не -
ний, і дівчи на впер ше об слу го ву ва ла ве ли ке
зібран ня. Пізніше во на підійшла до ме не й ска за ла:
«Ду маю, що я так схви ль о ва на, бо сьо годні Ви тут.
Я постійно див лю ся Ваші пе ре дачі по те ле ба чен -
ню». Моє сер це на пов ни ло ся вдячністю Бо гові,
що ми прой ш ли це ви про бу ван ня. Ми по винні
зро зуміти, що своєю не терп лячістю мо же мо
трав му ва ти інших, і це не га тив но впли не на на ше
свідчен ня.

Все тiльки починається35



Поспіх кра де радість 
Бог ви т ра тив ба га то ча су, на вча ю чи ме не, що

поспіх кра де радість. Гос подь ніко ли не поспішає,
от же, ми теж не по винні поспіша ти, ад же ство -
рені за Йо го по до бою. Ви мо же те уя ви ти, щоб
Ісус по во див ся так, як ми? Сумніва ю ся, що Він
про ки дав ся вранці і ква пив учнів, щоб ті швид ше
зби ра ли ся, бо їм тре ба встиг ну ти до Єру са ли ма
на кон фе ренцію. Бог не тільки ви би рає час, ко ли
Йо го обіцян ки здійснять ся. Я вірю, що Він виз на -
чає і темп жит тя. Те, як ми го во ри мо, хо ди мо, їмо,
свідчить про на ше став лен ня до очіку ван ня. Є
темп, зруч ний для ру ху. Але дух поспіху, який па -
нує в су час но му суспільстві, зму шує нас поспіша ти
там, де цьо го ро би ти не тре ба. Де які лю ди так
швид ко роз мов ля ють, що вам навіть важ ко зро -
зуміти, про що йдеть ся. Інших дра тує, як що ви не
ро зумієте їх з пер шо го ра зу, і про хан ня по вто ри -
ти чи по яс ни ти вик ли кає у них гнів. Ба га то лю дей
поспіша ють, ко ли їдять, то му ча с то ма ють зай ву ва -
гу. Але ж не вар то за бу ва ти, що не тільки наші тіла
ма ють по тре бу в їжі, ми по винні от ри му ва ти ще й
емоційне за до во лен ня. Тоді їжі тре ба бу де мен ше.

Лю ди постійно поспіша ють. Сьо годні на за -
пи тан ня: «Як спра ви» — у відповідь частіше
чуємо: «Зай ня тий». Відра зу відчу ваю поспіх.
Мені здається, що во ни шко ду ють не то му, що я
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їх зу пи ни ла, а то му, що на де я кий час вве ла у стан
спо кою. Більшість жи ве у вузь ко му про вул ку, але
це не те місце, де ми зустріли б Ісу са, як би він
сьо годні жив на землі. Прийміть рішен ня не жи ти
в поспіху. Ча с то лю ди жаліють ся, що ду же зай няті,
втом лені, але нічо го не хо чуть зміни ти. Прийміть
рішен ня сма ку ва ти жит тям! Кож ним днем! Що -
ве чо ра виділяй те час на обмірко ву ван ня подій,
що відбу ли ся про тя гом дня, особ ли во не знач них.
По ду май те, що при нес ло вам радість, і відчуй те
за до во лен ня ще раз. 

Як що ви постійно поспішаєте, щоб усе
встиг ну ти, об меж те свої обов’яз ки. Мож ли во,
зби ра ю чись уранці в спра вах, ви дра туєте ся, бо
не всти гаєте. В та ко му разі про ки дай те ся
раніше. Ого лосіть війну ду хові поспіху! Вам
потрібні зба лан со вані обов’яз ки. Бо га не вра жає

яс ьтиб ор ец ил ок ьтіван ,ютсіньляід анрімдан аш ав
в Йо го ім’я. Пам’ятай те, що мир ве де до ра дості.
Як що са та на змо же вкра с ти ваш мир, він за бе ре
й ва шу радість.

Доз воль те терпінню вдо с ко на лю ва ти ся 
- ок с од нич єам йах ен ьтсівил еп рет А

на лий, щоб ви до с ко налі та без до ганні
бу ли, і не до стачі ні в чо му не ма ли. 

Яко ва 1:4

Все тiльки починається37



Ко ли терпіння в нас до с ко на ле, са та на не має
змо ги ке ру ва ти на ши ми емоціями. Ось чо му він
спря мо вує свої си ли про ти цьо го пло да в на шо му
дусі. Терпіння тісно пов’яза не з покірністю. Я
на вчає, що не терпіння є гордістю. Во но ка же: «Я
ду же зай ня тий, щоб че ка ти», або «Я маю влас ний
план і не хо чу, щоб хтось сто яв у ме не на до розі».
Апо с тол Яків ска зав, що ко ли терпіння зро бить
свою по вну ро бо ту в нас, ми бу де мо без до ганні і
до с ко налі, нам нічо го не бра ку ва ти ме. А до то го,
га даю, ми зміцніємо і бу де мо по за зо ною впли ву
ди я во ла, на нас не впли ва ти муть об ста ви ни чи,
скажімо, ро з д ра то вані лю ди. Не не хтуй те ча сом,
в який ви на вчаєте ся бу ти тер пе ли ви ми. Це до -
по мо же прий ти ту ди, ку ди ве де Ісус. Прий ти з
сер цем, на пов не ним радістю. Як що сьо годні ви в
Божій кімнаті че кан ня, сідай те. На со ло д жуй тесь
очіку ван ням! Не поспішай те. Бог при го ту вав для
вас приємне очіку ван ня. Тож увійдіть в Йо го
радість!
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Сво бо да у сто сун ках

Бо ви, брат тя, на во лю по кли кані… 

До га латів 5:13 

Ко жен із нас по*різно му на со ло д жується
жит тям. Дех то — ли ше тро хи, а дех то вза галі не
вміє цьо го ро би ти. Ісус ска зав, що він прий шов,
аби ми мог ли ма ти і на со ло д жу ва тись жит тям, і
це ми мо же мо ма ти з по до стат ком, повністю, ко ли
ви хо дить за ме жи (Від Іва на 10:10). Нам на ка за но
на со ло д жу ва ти ся жит тям. А для цьо го потрібно
са мим бу ти вільни ми, щоб не не во ли ти й інших.  

Од на з най важ чих справ, яку мо же ро би ти
лю ди на, — кон тро лю ва ти тих, хто по ряд. Ба га то
років я на ма га ла ся кон тро лю ва ти сво го чо ловіка,
дітей, друзів. Не на вмис но. В ди тинстві я пе ре жи -
ла на силь ст во. Усі, хто мав будь*яку вла ду наді
мною, за вда ва ли бо лю. То му в до рос ло му житті я
виріши ла звільни ти ся з*під кон тро лю й самій
кон тро лю ва ти інших. Я бо я ла ся, що хтось ке ру ва -
ти ме мною, відчу ва ла: як що пе ре бу ва ти му під
ти с ком, то ніко ли не от ри маю ба жа но го. То му й
не доз во ля ла, щоб це ста ло ся. Я навіть не ро -
зуміла, що кон тро люю інших — роб лю те, що

�
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найбільше не на ви д жу. Це не при но си ло мені
ща с тя, ми ру і ра дості, на со ло ди жит тям. Я зна ла,
що маю про бле му, але не ро зуміла, в чо му во на
по ля гає і як її розв’яза ти. Мені до поміг Бог. 

Річ у то му, що я не ли ше на ма га ла ся кон тро -
лю ва ти інших, а й доз во ля ла кон тро лю ва ти се бе.
Ме не над зви чай но ціка ви ла чу жа дум ка. Я на ма -
га ла ся ви прав да ти очіку ван ня лю дей, відповіда ти
їхнім ви мо гам. Особ ли во тих лю дей, з яки ми
хотіла ма ти сто сун ки. Я праг ну ла бу ти в їхньо му
то ва ристві, але за ли ша лась ос то ронь. 

Сьо годні, ози ра ю чись на зад, я ро зумію, що
на ма га лась кон тро лю ва ти тих, хто лю бив ме не, і
жи ла зі стра хом не прий нят тя з бо ку лю дей, від
яких я не от ри му ва ла лю бові. В ре зуль таті я доз во -
ли ла їм ук ра с ти мою сво бо ду. А Бо жа во ля в то му,
щоб у на шо му житті не бу ло жод но го іншо го кон -
тро лю, крім са мо кон т ро лю. Уп рав ля ти на ми має
Бог, а не лю ди, які хо чуть ви ко ри с то ву ва ти нас з
ко рис ною ме тою. Га даю, я мо жу до по мог ти лю дям,
які хо чуть бу ти со бою і звільни ти ся від ба жан ня
кон тро лю ва ти інших. Я цьо го на вчи ла ся. 

Транс фор муй ся, а не при сто со вуй ся  
І не сто суй тесь до віку цьо го (приліпи -

- арт  ог ой ,утівс од ьсит ав ус отс ирп ,яс ит
)ьсет йюнімз( ясьтінімер еп ела ,)йіцид
івон зер еч( ум уз ор ог ош ав юов ондів
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ит анзіп бощ ,)ян нел ватс ев он ат ил а еді
вам, що то є во ля Бо жа, до б ро,
приємність та до с ко налість (в Бо жо му
ви гляді для вас). 

До рим лян 12:2 

,ян нав ум роф снарт ец — сан ялд ял ов аж оБ
- ан ясьтєял вя орп і ин ид ер есз ясьтєав убдів екя

зовні. Це не при сто су ван ня до чиєїсь дум ки про
те, яки ми ми маємо бу ти. Це не наші власні зу сил -
ля, які ми до кла даємо, щоб відповіда ти стан дар там,
очіку ван ням та ви мо гам інших. Ча с то світ виз на -
чає кор до ни і поміщає нас у своєрідні ко роб ки.
Але це — людсь кий про ект, а не Бо жий план. Я
ніко ли не змо жу бу ти щас ли вою і спов на на со ло -
д жу ва ти ся жит тям у ко робці, яку хтось для ме не

- аж авв йед юл ьтсішьліБ .ет еж омз ен ив І .вир овтс
ють, що ми по винні ро би ти те, що роб лять во ни,
бу ти ча с ти ною їхньо го пла ну. Це чу до во, як що
Бог із цим по го д жується. Але як що Він ка же „ні”,
ми теж по винні на вчи ти ся ка за ти „ні”. Так са мо
ка за ти „так”, ко ли Він ка же „так”. 

- ок ив ,ув илпв відот ем чілзеб ил ад аг ив ид юЛ
ри с то ву ю чи які, во ни ніби ствер д жу ють: «Як що

- ем йирп ен им ,ом еч ох им ощ ,ет шем ит иб ор ен ит
мо те бе». Бать ки ка жуть це своїм дітям, дру жи ни
— чо ловікам і чо ловіки — дру жи нам. Чле ни цер -
ков ка жуть це своїм па с то рам, друзі — дру зям.
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Та кий прин цип ши ро ко за сто со вується у сто сун -
ках. Біль не прий нят тя ду же ра нить, то му завжди
ви ни кає спо ку са про сто підко ри ти ся, а не
відсто ю ва ти влас ну сво бо ду. Діючи так, ми
швид ко мо же мо ста ти ти ми, хто до го д жає лю дям,
а не Бо гові (До ефе сян 6:6). А це при не се не ща с тя.
Ми втра ти мо мир і радість. Ніщо не за до воль ня ти -
ме. Щоб на со ло д жу ва ти ся жит тям, не обхідно бу ти
під керівництвом Свя то го Ду ху, а не на ших друзів
та рідних. 

Іноді, зро зумівши, що хтось ке ру вав на ми
впро довж три ва ло го терміну, ми по чи наємо сер -
ди тись на ту лю ди ну, яка вкра ла в нас стільки ча су.
Так бу ло й зі мною. Але Бог по ка зав, що це бу ла і
моя про ви на. Ніхто не змо же ке ру ва ти на ми, як що
ми не доз во ли мо цьо го. Іноді ми на ля кані й на пру -
жені з інши ми людь ми, іноді на ма гаємо ся по ка за ти,
що не хо че мо справ ля ти на них вра жен ня. Та ка
по ведінка та кож кра де на шу впев неність і ут ри мує
від за сто су ван ня на по вну си лу дарів Бо жих, які
ми маємо. 

Якось пе ред кон фе ренцією я зай ш ла до мо ли -
тов ної кімна ти і по ба чи ла там ліде ра по клоніння
Кріса, який ро бив фізичні впра ви. Я по ду ма ла:
«Що він ро бить? Він по ви нен го ту ва ти ся до
служіння». Хло пець по ба чив ме не, і, вло вив ши мій
по гляд, про мо вив: «Ко ли я мо лив ся сьо годні вве -
чері, Гос подь ска зав мені, щоб я був вільним». Ці
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сло ва вра зи ли ме не, бо то го ве чо ра я про повіду -
ва ла про сво бо ду. Од ну з най го ловніших оз нак
цьо го сло ва я сфор му лю ва ла як „бу ти вільним”!
Ко ли ви се ред інших лю дей, знай о мих чи не знай -
о мих, не будь те на пру же ни ми. Про сто за спо кой -
тесь і роз слаб тесь. Будь те самі со бою. Як що ваші

ет йат ип аз от ,имінжварпс ит уб мав ьтю ад ен ізурд
се бе, чи на справді во ни є ва ши ми дру зя ми. Бог
відкрив Крісу, щоб він не доз во ляв тис ну ти на се бе.
Крадій при хо дить, щоб уби ти (Від Іва на 10:10).
Що? Життєву си лу в нас. Він діє, ви ко ри с то ву ю чи
страх і не впев неність. За кон за би рає жит тя, а
Дух дає йо го (Дру ге до ко рин тян 3:6). Будь мо
обе реж ни ми, інак ше інші лю ди ста нуть за ко ном
для нас. 

Сво бо да від порівнянь
ит ав уж д усо ешьліб ом ед уб ен ,жотО

один од но го, але кра ще судіть про те,
щоб не да ва ти бра тові спо ти кан ня та

 .ис ук опс
До рим лян 14:13

Ба га то чо го ми не мо же мо зро би ти, але є ве -
ли чез на кількість ре чей, які ми мо же мо зро би ти і
зро би ти гар но. Ми не по винні порівню ва ти свої
мож ли вості і до сяг нен ня з мож ли во с тя ми і до -
сяг нен ня ми інших лю дей, з їхніми та лан та ми і
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пе ре мо га ми. Ад же ко жен — індивіду альність. І
Бог має індивіду аль ний план для ме не, для те бе.
Наші жит тя мо жуть пе репліта ти ся, але ко жен із
нас по ви нен ма ти сво бо ду пе ре бу ва ти під
керівництвом Бо га. Ми навіть маємо пра во при -
пу с ка ти ся по ми лок і на вча ти ся на них. Бог ска зав
мені од но го ра зу: «Джойс, твоя пра во та не дає
тобі пра ва нав’язу ва ти її іншим». Навіть Бог доз -
во ляє лю дям вільно ви би ра ти. Отож ми по винні
ко ри с ту ва ти ся цим пра вом самі і не поз бав ля ти
йо го інших лю дей. 

Я на решті зро зуміла, що не маю бу ти схо жою
- окя хин раг от аг аб ог оьн в ач ох ,аківол оч ог овс ан
- с ап ог ом ан иж урд кя ,юок ат ит уб юам ен Я .йет с

то ра, чи моя сусідка, чи якась жінка з церк ви. Ми
доз во ляємо іншим лю дям ста ва ти для нас за ко -
ном, як що вва жаємо, що маємо бу ти та ки ми, як
во ни. Це кра де сво бо ду. І в то му не ви нен хтось,
крім вас. Не порівнюй те ва ше мо ли тов не жит тя з
мо лит вою інших, свою звич ку чи та ти Біблію зі
звич кою іншої лю ди ни вив ча ти Сло во. Як що ви
вва жаєте, що ро би те те, що хо че Бог, це все, що
ви зо бов’язані ро би ти. 

Ко ли я розмірко вую про сво бо ду, то відчу ваю
жит тя. Ко ли про повіду ють про за конність, я
відчу ваю смерть і мяд юл ит ид ог од ом еч ох иМ .

- аг оп ог очін єам ен ум оьц В .им ив ил сащ хї ит иб орз
вит иж єачв ан яілбіБ .яс ит ил им оп ан жом ела ,ог он
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гар монії з інши ми і в мирі з кож ним (До рим лян
12:16,18). Про сто будь те впев нені, що ва ше ба жан -
ня до го ди ти лю дям не пе ре ти нає ме жу і не ве де
вас до сто сунків під кон тро лем. Пам’ятай те: ко ли
ви втра чаєте сво бо ду, ви та кож втра чаєте радість.

Живіть і доз воль те жи ти іншим 
Живіть самі й доз воль те жи ти іншим. Цей

вислів мож на пе ре фра зу ва ти інак ше: «У вас своя
спра ва, у ме не своя». Чи знаєте ви, що навіть у
Біблії ска за но, що ко жен по ви нен зай ма ти ся
своєю спра вою? „...І пиль но дба ли жи ти
спокійно, зай ма ти ся своїми спра ва ми та за роб ля -
ти своїми ру ка ми, як ми вам на ка зу ва ли” (Пер ше

- нав ус отс аз ощ ,яс ал ан ок ер еп Я .)11:4 нян ул ос од
ня цьо го прин ци пу до по ма гає на со ло д жу ва тись
жит тям. Ча с то ми бе ре мо ся не за свою спра ву і
то му не от ри муємо за до во лен ня. Ми не маємо
по ма зан ня на чужі спра ви. Отож, ви т ра ча ю чи
си ли мар но, швид ко сто млюємо ся, нам стає
неціка во. Зви чай но, є ви пад ки, ко ли на ша участь
обов’яз ко ва, щоб до по мог ти іншим. Але й тут
має бу ти ба ланс.

Ми з чо ловіком маємо трьох дітей, які вже
од ру жені. Я мо жу з упев неністю ска за ти: бать ки
не по винні втру ча ти ся у спра ви своїх до рос лих
дітей. Бо це кра де радість у всіх членів сім’ї. Мож на
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за про по ну ва ти свою до по мо гу чи щось по ра ди ти.
Але це тре ба ро би ти без ти с ку. Як тільки ви відчу ли,
що лю ди на не прий має ва шої по ра ди, май те
мудрість відсту пи ти. 

У нашій церкві „Жит тя в Слові” ба га то слу жи -
телів, і по мож ли вості ми до по ма гаємо кож но му.
Але я зро зуміла, що не мо жу розв’яза ти всі їхні
про бле ми. Не ста ча ба лан су руй нує сто сун ки. То му
я за стерігаю, щоб ви не за плу та ли ся в чу жих жит -
тях. Будь те про сто гар ним дру гом. У ме не до стат ньо
своїх справ, щоб не вирішу ва ти ще чиїсь пи тан ня.
За сто со вуй те цей про стий прин цип — і ви по ба -
чи те, як радість і за до во лен ня на пов нять вас. 

Без пе реч но, сло вом мож на підба дь о ри ти і
до по мог ти ру ха ти ся впе ред з більшою си лою.
Але впевніться, що сло во, яке ви ко мусь маєте
ска за ти, — від Бо га, а не від вас са мих. Навіть до ро -
гоцінни ми да ра ми Ду ха Свя то го зло вжи ва ли, ви ко -
ри с то ву ю чи їх, щоб ке ру ва ти й кон тро лю ва ти
інших. Ко ли хтось ка же вам сло во від Бо га,
завжди пе ревіряй те йо го. Це має бу ти підтвер д -
жен ням то го, що Гос подь ска зав вам раніше. Як що
це сло во — ве ли ка но ви на для вас, „по кладіть”
йо го на по ли цю і за че кай те.

Не за до во лен ня — інша про бле ма, якій тре ба
за побіга ти. Ко лись во на не по коїла ме не, не га тив но
впли ва ла на мою радість. Зверніть особ ли ву ува гу
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на це пи тан ня і будь те відкри ти ми для Бо га. Як що
вам важ ко зай ма ти ся своєю спра вою — моліться.
Прийміть рішен ня зміни ти ся — і ви от ри му ва ти -
ме те на ба га то більше за до во лен ня. Бог по ка зав
мені, що, на да ю чи іншим лю дям сво бо ду, ми
сіємо гарні зер на для своєї сво бо ди у сто сун ках.

ад, уявімо
та ку кар ти ну: під час спілку ван ня ви роз би ли

- оп од ан ед йирп ок дивш ьсотХ.юод ов з ук нялкс
мо гу з ганчіркою і віни ком. А хтось поч не ра ди ти,

- ен ит ун кину иба ,ит иб ор ол уб аб ерт ощ
приємності. Інший вза галі не сприй ме серй оз но
цей ви па док. Мож на об ра зи ти ся на лю дей, ре -
акція яких вам не спо до ба ла ся, а мож на про сто
сприй ня ти їх та ки ми, яки ми во ни є, зна ю чи, що
як що їм тре ба зміни ти ся, Бог мо же зро би ти це.

При вчай ди ти ну
,нів і ,ог ой иг ор од од ак аню йачв ирП

як по старіється, не ус ту пить ся з неї. 
При повісті 22:6

Ви хо ван ня дітей — це відповідальність
батьків пе ред Бо гом. При цьо му во ни ма ють
вра хо ву ва ти особ ли вості ди ти ни. Порівню ю чи,
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на при клад, мо лод ших і стар ших, до рослі інко ли
ка жуть: «Чо му ти не мо жеш на вча ти ся так до б ре,
як твоя се с т ра?» А чи не втру чаємо ся ми в Бо жу
спра ву? Ад же Він ство рю вав кож но го для Своєї
ме ти, а не для на шої. Ба га то батьків хо чуть втіли ти

- ирп ец і ,йетід зер еч їірм іненсйідзен їовс ят тиж в
зво дить до ти с ку. Діти хо чуть до го ди ти своїм
бать кам, але кон троль ве де до не по слу ху. Ми по -
винні на вча ти їх зма леч ку. Але ко ли во ни ста ють
до рос ли ми, не обхідно доз во ля ти їм ро би ти влас -
ний вибір. Так роз ви ва ти муть ся сто сун ки по ва ги.
Діти по ва жа ти муть не тільки нас як своїх батьків,
а й наші цінності. А зре ш тою, насліду ва ти муть їх. 

Лю ди не ство рені для кон тро лю ззовні, ось
чо му ви ни ка ють про бле ми. На ве ду при клад зі
сво го жит тя. Я ма ла певні уяв лен ня про стан дар ти
чи с то ти в бу дин ку. І своїх до ньок на ма га ла ся на -
вчи ти бу ти охай ни ми. Але в кож ної бу ли свої
особ ли вості. Од на підтри му ва ла по ря док, але не
іде аль ний. Інша бу ла навіть охайнішою за ме не.
Я постійно ви хо ву ва ла од ну і вва жа ла, що інша
тро хи пе ребільшує. Те пер во ни до рослі і ма ють
власні бу дин ки. В однієї з моїх до ньок речі мо -
жуть бу ти не с кла де ни ми.  Во на так жи ве, от же,
вільна ро би ти так, як вва жає за потрібне. Інша
донь ка ви мог ливіша до по ряд ку — це її спра ва. Я
люб лю, щоб у моєму бу дин ку бу ло кра ще при бра но,
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ніж в однієї доч ки, але не так без до ган но, як в
іншої. Те пер я ро зумію, що мар ну ва ла час, на ма -
га ю чись зму си ти дівчат бу ти та ки ми, якою бу ла я.
Справжня сво бо да — це  виз нан ня, що лю ди на
ніко ли не змо же бу ти кра щою, ніж са ма со бою. 

Я ма ла ба га то про блем із стар шим си ном. І
ніко ли не здо га ду ва лась, що ми не ро зуміли один
од но го, бо ма ли схожі ха рак те ри — бу ли силь ни ми
осо би с то с тя ми. Він ніко ли не по го д жу вав ся з
тим, що я ка за ла чи ро би ла. Я вва жа ла, що він був

- ад я иб кя А .інем яс вир ок ен ум от і мин ян хулс ен
ва ла йо му більше сво бо ди (мо жу до да ти, що діти
із силь ною во лею по тре бу ють навіть більше
сво бо ди, ніж інші), мож ли во, уник ла б ба га ть ох
не приємно с тей. Моя і йо го сильні осо би с тості
про тидіяли од на одній, а нині че рез Хри с та
(обоє на вчи ли ся зна хо ди ти се ре ди ну) ми
співпра цюємо в служінні. 

Якось Бог ска зав мені: «Будь менш су во рою з
- ав з им ид ревт от дан ет ьдуб еН .»сйожД ,имьтід

ши ми дітьми. Ад же во ни не ма ли стільки ча су
вив ча ти те, що знаєте ви. Не поспішай те, довірте ся

- ан ніВ ог оч ,мит інав ов идз ет ед уб ив і — івог оБ
- юл йетід хиш ан ит ис умз ом еж ом ен иМ .хї ьтичв

би ти Бо га або чи ни ти пра виль но. Зви чай но, бать ки
по винні ви прав ля ти їх, але не ке ру ва ти ни ми. До
то го ж ви прав ля ти під керівництвом Ду ха Свя то го,
а не плоті. 
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Спілку ю чись зі своїми дітьми, слу жи те ля ми
чи людь ми, над яки ми маю вла ду, я пе ре ко на ла ся:
як що я ви прав ляю їх тільки в разі по тре би, а не
тоді, ко ли мені за ба жається, то ре зуль тат на ба га то
кра щий. Не обхідно бу ти чут ли ви ми в сто сун ках
із Бо гом, щоб ке ру ва ти ся Йо го на ста но ва ми у
своїх діях. Ко ли ми не на ма гаємо ся бігти по пе ре ду,
бу ти ве ли ки ми ди ри ген та ми хо ру жит тя — тоді
справді на со ло д жуємо ся жит тям. Скон цен т руй -
те ся на власній сво боді і пе ре бу вай те в ній. Дай те
іншим сво бо ду жи ти їхнім вла сним жит тям. І ви
ма ти ме те більше за до во лен ня. 

Всі мої діти ви рос ли пре кра сни ми. Але ба га то
років я втра ти ла, то му що на ма га ла ся зміни ти їх
замість то го, щоб на со ло д жу ва ти ся спілку ван ням
із ни ми. От же, радійте і тіште ся ча сом, ко ли ваші
діти підро с та ють. Ко ли ди тині два ро ки —  не
жал куй те, щоб їй ще не три. Ко ли во на ма ла — не
шко дуй те, що во на ще не хо дить до шко ли. Не
шу кай те то го «до с ко на ло го» ча су жит тя, ко ли всі
об ста ви ни бу дуть пра виль ни ми. Кож ний період
— це ча с ти на ціло го. Бог дав нам сто сун ки для на -
со ло ди, а не для страж дань. Прийміть та кож
рішен ня на со ло д жу ва ти ся спілку ван ням з людь ми,
яких Бог дав вам. Не дивіться на їхні чи свої не -
доліки. Будь те впев не ни ми, шу кай те до б ро го і
при мно жуй те це.
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Не от ру юй те ва шу радість

Бо хто хо че лю би ти жит тя та ба чи ти

добрі дні, не хай здер жить сво го язи ка

від ли хо го та ус та свої від го во рен ня

підсту пу. 

Пер ше Пе т ра 3:10

Радість, яку дав нам Бог, мож на от руїти. Свя -
те Пись мо по вчає, що як що ми хо че мо на со ло д -
жу ва ти ся жит тям (а це мож ли во, навіть ко ли на
це не має яв них при чин), то маємо стри му ва ти
свій язик від зла. Я впев не на, що це інструкція
для кож ної лю ди ни. Як що навіть у важ ких об ста -
ви нах ми го во ри мо по зи тивні сло ва, хо ча інші
вва жа ють, що труд нощі ма ють зро би ти нас не ща -
сни ми, ми пи ти ме мо радість з дже ре ла влас них уст.

Отвір бла го сло вень і про клять
Та не мо же ніхто із лю дей язи ка вга -

му ва ти, він зло бе зу пин не, він по вний
от ру ти смер тель ної! Ним ми бла го слов -
ляємо Бо га й От ця, і ним про кли наємо
лю дей, що ство рені на Бо жу по до бу. Із
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тих са мих уст ви хо дить бла го сло вен ня й
про клят тя. Не по вин но, бра ти мої, щоб
так це бу ло! Хіба з од но го от во ру ви хо -
дить во да со лод ка й гірка? 

Ко ли ми бла го слов ляємо — ро би мо до б ре,
ко ли про кли наємо — чи ни мо зле. Сло ва ми своїх
уст ми мо же мо бла го слов ля ти влас не жит тя і при -
но си ти радість, а мо же мо про кли на ти і при но си ти
страж дан ня. На ба га то більше нас має ціка ви ти
те, що ми самі го во ри мо про се бе, ніж те, що ка жуть
про нас інші лю ди. 

Від Бо га ми от ри ма ли радість. Отож мо же мо
ко ри с ту ва ти ся нею, го во ря чи сло ва бла го сло вен ня.
В Біблії ска за но, що язик не мо же при ру чи ти
жод на лю ди на. Нам потрібна Бо жа до по мо га, щоб
три ма ти йо го під кон тро лем. У По сланні Яко ва 3:6
чи таємо: „…І язик то огонь. Як світ не пра во с ти,
по став ле ний так поміж на ши ми чле на ми, язик
сквер нить усе тіло…” Про сто вра жає, що не -
приємності в житті лю ди ни спри чи нені
крихітною ча с ти ною тіла. Язик мо же зруй ну ва ти
сто сун ки. Він мо же вик ли ка ти де пресію. По ра ни ти
дру га чи трав му ва ти знай о мо го. 

У По сланні Яко ва, тре ть о му розділі, вось мо му
вірші, ска за но, що язик „…зло бе зу пин не, він по -
вний от ру ти смер тель ної!” Чи бу ла от руєна ва ша
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- яцсім им иц дан ет йукрімоп от ,кат ощ кЯ ?ьтсідар
ми із Свя то го Пись ма: „Сло ва об мов ни ка мов ті
при сма ки, й у ну т ро жи во та во ни схо дять” (При -
повісті 26:22); „Смерть та жит тя у владі язи ка, хто
ж ко хає йо го, йо го плід поїдає” (При повісті 18:21).

- аг ам ан я укя ,ук муд ьтю аж ар ив ов ок тс ач ішрів іЦ
ю ся до не с ти в цьо му розділі: сло ва мо жуть ліку ва ти
або трав му ва ти нас. То му будь мо обе реж ни ми з
ни ми.

Язик під час ви про бу вань
Страх Гос подній ли хе все не на -

видіти: я не на ви д жу пи ху та гордість, і
до ро гу ли ху та лу каві ус та! 

При повісті 8:13

- ивз аз ощ ,ис ач ікжав омєав иж ер еп им ил оК
чай лю бить ро би ти наш язик? Го во ри ти про це!
Зви ну ва чу ва ти ко гось. Він лю бить жаліти ся та
ви прав до ву ва тись. Але більш за все — го во ри ти
про про бле му (а це, зви чай но, нічо го не змінює).

- ив сач діп ьтяд ох ирп ікя ,мас ук опс ьсиш ваддіП
про бу вань, ми мо же мо відійти да ле ко від Бо га.

ет ед уб ив і — ум елб орп орп ен а ,аг оБ орп ьтіров оГ
силь ни ми. 

Труд нощі, про бле ми — це ли ше ча с ти на жит тя.
Як що ви маєте ав то мобіль, то інко ли вам до во дить ся

ус ач дів сач — ук нид уб умєовс У .ілат ед ит янім
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ро би ти ре монт. Чи не так? Ми жи ве мо у світі,
яким ке рує ди я вол. І ча с ти на йо го ро бо ти —
при но си ти не ща с тя. Він сподівається, що во ни
ви ве дуть нас із рівно ва ги, вкра дуть мир і радість.
Са та на не хо че, щоб ми на со ло д жу ва ли ся жит тям
із Бо гом!

Ча с то ми пе ребільшуємо про бле му, так би
мо ви ти, ро би мо із му хи сло на. Бог сильніший за
наші про бле ми. Я теж ма ла звич ку „роз ду ва ти” їх.
Дейв, на впа ки, не звер тав на них ве ли кої ува ги.
Йо му во ни зда ва ли ся на ба га то мен ши ми, ніж
мені. Ко жен, хто має та ку слабкість, по ви нен
зміню ва ти ся, інак ше не змо же постійно на со ло д -

 .мят тиж яс ит ав уж
Наш лідер по клоніння Кріс роз повів мені про

лю дей, які об го во рю ва ли свої про бле ми. Слу ха ю чи
їх, він по ду мав: «А чо му я не маю не приємно с тей?»
Все бу ло спокійно в йо го житті. Хо ча хворіла ди -
ти на, по ла ма ла ся ма ши на. Різни ця бу ла в то му,
що Кріс не мав про блем у своєму ро зумі й ус тах.
Він був зай ня тий служінням, по до ро жу ю чи з на ми,
ве ду чи по клоніння, пи шу чи нові пісні. Вод но час
був гар ним чо ловіком і бать ком. Він ро бив те, до
чо го Гос подь по кли кав йо го. А Бог ви ко ну вав
свою ча с ти ну ро бо ти в житті Кріса.

Гос подь хо че, щоб ми зберіга ли спокій
навіть під час життєво го штор му, у той час ко ли
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Він роз га няє хма ри. Біблія за охо чує нас да ва ти
иг инК ілідзор 31 У .)8:4 ня`пил иф оД( тівз йин раг

Чи сел на ве де но кла сич ний при клад. Два над цять
- зор йарК йин яцібО в он алс оп ол уб вікиндівзор

ди ви ти ся зем лю. Де ся те ро з них по вер ну ли ся зі
«злою вісткою»: во ни роз повіли про ве летнів у
тій землі, хо ча там бу ло ба га то до б ро го, про що

- он ирп іннив оп иМ .)23 шрів( ит итсівопс ан жом
си ти гарні звістки — го во ри ти по зи тивні речі.
Чим частіше це прак ти ку ва ти ме мо, тим кра ще
по чу ва ти ме мо ся. А як що го во ри ти ме мо про не -
га тив не, нам бу де важ ко і ми по чу ва ти ме мо ся
вис на же ни ми. «Злі вістки» — плітки, на кле пи,

- ор ен ікя еД .ят с ащ ен ьтяс он ирп — ав олс іхил
зуміють цьо го, інші — не вірять. Але це істи на.

Іноді лю ди зо се ре д жу ють ся тільки на  не га -
тив но му. В моєму житті теж був період, ко ли я
звер та ла ува гу ли ше на по га не. Як би тоді я ска за ла
щось по зи тив не, то всі зди ву ва ли ся б. Сьо годні я
— по вна про ти лежність. Га даю, що я схо жа на
лю ди ну, яка зло вжи ва ла нар ко ти ка ми. Як тільки

- ат з хї ьтид ив ан ен от ,хин дів ясьтєяньлівз ан ов
кою са мою си лою, з якою раніше лю би ла. Щой но
я поз бав ля ла ся не га тивізму та інших форм зла, я
їх не на виділа. 

Згідно з При повістя ми 8:13, Бог не на ви дить
лихі та лу каві ус та. Та ки ми маємо бу ти й ми. Як що

Все тiльки починається55



ми підко ри мось Ду ху Свя то му, Він до по мо же нам
го во ри ти пра вильні речі й ви к риє, ко ли ми го во -
ри ти ме мо не пра виль но. Але нам не обхідно ма ти
ба жан ня співпра цю ва ти з Ним. Він по сла ний,
щоб до по мог ти нам іти вузь кою стеж кою, яка ве де
до жит тя.

По го д жуй тесь із Бо гом, 
а не з не приємно с тя ми

Чи йдуть двоє ра зом, як що не умо ви -
лись?

Амос 3:3

У Бо га є гар ний план для на шо го жит тя, і ми
маємо дба ти про те, щоб наші ус та го во ри ли те,
що й Він. Як що ми го во ри мо, на при клад, та ке:
«Нічо го до б ро го зі мною ніко ли не трап ляється, у
ме не постійно не приємності», то їх у на шо му
житті бу де ще більше. Сло ва — це зер на. Те, що
го во ри мо, ми сіємо, і те, що сіємо, ми по жи наємо!
Почніть ка за ти: «Я маю май бутнє, у ме не є надія.
Бог на моєму боці. Не має зна чен ня, скільки роз -
ча ру вань я мав у ми ну ло му, сьо годні — но вий
день. До б ро й ми ло сер дя йдуть по ряд зі мною”.
Такі сло ва до по мо жуть вам на со ло д жу ва ти ся
жит тям. Не має зна чен ня, чи дов го до ве деть ся че -
ка ти про ри ву, — от ри муй те радість і за до во лен ня.
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Іноді ми че каємо, що Бог або інші зроб лять
для нас те, що ми самі по винні зро би ти. На при клад,
ке ру ва ти ся про стим прин ци пом — пра виль но го -
во ри ти. Іноді те, що ми ка же мо про свої про бле ми,
— ще більша про бле ма, ніж са ма про бле ма. Ми
постійно про щось ду маємо, го во ри мо про це, і
на ша ду ша на пов нюється про бле мою. Хо ча Бог
ніко ли не хотів, щоб так бу ло. Про бле ми мо жуть
ви ни ка ти, але ніко ли не ма ють ово лодіва ти на ми.
Як що ми на пов ню ва ти ме мо ся Бо жим Сло вом, то
пе ре бу ва ти ме мо в ра дості.

Я ко лись на вмис но на пи са ла спи сок не -
приємно с тей, які ста ли ся з на ми в до розі, ко ли ми
їха ли на семінар у Май ямі і Фло ри ду. У Дей ва у
Фло риді ще ма ла відбу ти ся гра у гольф, до якої
він ре тель но го ту вав ся, за пла тив за неї. Але щой но
во на по ча ла ся — пішов дощ. Гру ска су ва ли. Для
нас у цьо му не має нічо го особ ли во го, а для грав ця

- йаМ од ил ахїирп им ил оК .яідег арт — ец фьлог у
ямі, слу жи телі церк ви по тур бу ва ли ся, щоб ми
зу пи ни ли ся в гар но му го телі пря мо на уз бе -
режжі. Нам да ли кімна ту, в якій ми про жи ли два

ал уб ат анмік ав оН .ил ил ес ер еп сан мітоп ела ,інд
розміще на по ряд зі сміттєпро во дом, який по ла -
мав ся. В на шо му тим ча со во му по меш канні бу ло
та ке важ ке повітря, що о першій го дині ночі ми не
ви т ри ма ли і пішли шу ка ти ко гось із пер со на лу
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го те лю, хто міг би по ла го ди ти сміттєпровід.
З’ясу ва ло ся, що в та кий пізній час нам ніхто не
міг до по мог ти. Але й на цьо му наші не приємності
не закінчи ли ся. Під’їхав ши до церк ви, в якій ма ли
про во ди ти семінар, ми не змог ли при пар ку ва ти
свою ма ши ну, бо пе ре ко па ли до ро гу. Потім Дейв
хотів про да ти ка се ти, але за був узя ти гроші. Два
ра зи лю ди, які по винні бу ли відвез ти ме не до
церк ви, запізню ва лись. І на за вер шен ня всьо го
на нас по кла ли зо бов’язан ня оренд ної пла ти за
ма ши ну, яку ми по ста ви ли в га ражі. Зда ва ло ся,
на ша поїздка бу ла суцільним не ща с тям. Як би я
постійно го во ри ла про це, то са ме так во на і
сприй ма ла ся б. Але я прий ня ла рішен ня не об го -
во рю ва ти про бле ми, бо такі роз мо ви тільки
збільшу ють їх.

Будь те обе реж ни ми зі своїми сло ва ми, стеж те
за тим, що го во ри те. Ви жаліли ся сьо годні? Ва ша
радість змен шить ся. Ви вис лов лю ва ли ся про ко -

- аг еН .ьтсідар уш ав ьтїур то еЦ ?он вит аг ен ьсог
тивні сло ва на ад ре су інших лю дей при но сять
нам ду же ба га то не приємно с тей. Де я кий час я
відчу ва ла, як щось бло ку ва ло чи пе ре шко д жа ло
мені. Важ ко по яс ни ти, але це відчут тя гніти ло ме не
при близ но про тя гом трьох тижнів. Я по тре бу ва ла
відповіді від Бо га. І Він відкрив мені, що я не га тив -
но відізва ла ся на про повідь од но го слу жи те ля. Я

Не от ру юй те ва шу радість 58



ска за ла, що во на не ма ла ніякої послідо вності, і
тим са мим об ра зи ла Свя то го Ду ха. Цей брат був
Бо жим слу жи те лем, який про повіду вав під
керівництвом Свя то го Ду ха, а я осу ди ла йо го
стиль.

- ан дів ясьтєянзірдів ощ ,есв омєуж д усо иМ
шо го уяв лен ня про щось. Як що стиль про повіді
цьо го чо ловіка був пра виль ний, то, мож ли во, мій
по тре бу вав удо с ко на лен ня. Я взя ла важ ли вий
урок з то го ви пад ку. Бог очи щу вав моє сер це, бо

ог ом з бощ ,еч ох ен ніВ .ав олС ог оЙ мел ет ичв є я
от во ру од но час но тек ла со лод ка і гірка во да. Він
не хо че, щоб я хва ли ла Йо го і про кли на ла ство ре -
них по Йо го по добі. В По сланні до рим лян 12:3
ска за но, щоб ми не ду ма ли про се бе ви ще, ніж
потрібно ду ма ти, але виз на ли, що до б ре, яке ми
ро би мо, це за вдя ки бла го даті Божій. Мож ли во,
інша лю ди на не має тих дарів бла го даті, які маємо
ми. Але це не мо же бу ти підста вою для кри ти ки.

Іноді ми осу д жуємо лю дей за те, що во ни
- ар еп мет йинзір вад гоБ ж елА .им жін ,ішіньлівоп

мент кож но му з нас. Мій стар ший син мо же ду же
швид ко пра цю ва ти, і він дов го не міг зро зуміти,
що не кож ний вміє ро би ти це так са мо, як і він.
Йо го швидкість — по да ру нок від Бо га. Я маю
се ред ню швидкість з при ско рен ням, ко ли тре ба
щось зро би ти терміно во. Є лю ди, які швидші за
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ме не, є — повільніші. Ми не мо же мо відповіда ти
за те, чо го Бог нам не да вав. Мож на на вча ти ся,
вдо с ко на лю ва ти свої на вич ки, але ми ніко ли не
ро би ти ме мо все од на ко во. Спо ку са осу ди ти ви -
ни кає, ко ли ми ди ви мось на се бе — особ ли во на
наші та лан ти та об да ро ван ня — і вирішуємо, що

- им оп — ,им кя ,кат есв ьтиб ор ен отх ,ьсотх
ляється. Як що ми маємо та ке став лен ня до лю дей,
во но не одмінно ви я вить ся в сло вах і от руїть на шу
радість.

Пам’ятай те, що жит тя і смерть — у владі язи -
ка, і ті хто ба вить ся із цим, бу дуть їсти пло ди від
цьо го (При повісті 18:21). То му не хай ваші сло ва
бу дуть со лод ки ми, щоб їхні пло ди теж бу ли со -
лод ки ми!

Вис но вок: закінчуй те із радістю 
Але я ні про що не тур бу юсь, і сво го

жит тя не вва жаю для се бе цінним,

ад оп соГ дів важ редо я екя ,янніжулс
- ог алб юілег навЄ ит ичдівсаз бощ ,ас усІ

даті Бо жої.
Дії 20:24

У Біблії ба га то йдеть ся про за хоп лен ня, ве ли ку
радість, співи. Од не з моїх улюб ле них місць — це
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Пса лом 100:1,2: „У ся зем ле, по кли куй те Гос по ду!
Служіть Гос по деві із радістю, пе ред об лич чя Йо го
підійдіте зо співом!” Служіння Бо гу із радістю —
гар на ме та для кож но го з нас. Ча с то ми га даємо,
що по винні зро би ти щось ве ли ке, за бу ва ю чи про
прості речі, які бла го слов ля ють Бо га. Для Бать ка
Не бес но го ду же важ ли во, щоб Йо го діти слу жи ли
Йо му з радістю. Ба га то років я слу жи ла, але без
ве ли кої ра дості. Пізніше я дізна ла ся, що Бо гові
важ ливіше ба чи ти ме не за до во ле ною, ніж
успішною.

Якось я поціка ви ла ся в лю дей, які слу жать
по вний ро бо чий тиж день, хто не на со ло д жується
своїм жит тям. Я за про по ну ва ла їм вий ти до вівта -
ря, щоб по мо ли ти ся за них. І бу ла вра же на тим,
скільки лю дей вий ш ло. І ви хо ди ло що ра зу, ко ли я
ро би ла та кий за клик. Так ба га то лю дей не ма ють
на со ло ди від жит тя. Справді, це ве ли ка тра гедія
— при бу ти на місце при зна чен ня і зро зуміти, що
ти не на со ло див ся жит тям спов на. 

Я згод на з апо с то лом Пав лом, який ска зав,
що хо че скінчи ти до ро гу свою із радістю. Ці сло ва
про ни ка ють гли бо ко в мою ду шу. Яка ди во виж на
ме та: слу жи ти Бо гу з радістю і скінчи ти до ро гу
свою із радістю. Ос танніми ро ка ми моя ме та тро хи
зміни ла ся: я хо чу не про сто дійти до кінця життєвої
до ро ги, а дійти в ра дості жет ив бощ ,ав тил ом яоМ .
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хотіли цьо го так са мо. Не має зна чен ня, на якій
станції ви пе ре бу ваєте сьо годні, не має зна чен ня,

- ос ан ,ум о ьн туб йам в ат інин інак илк оп ив ог оч од
ло д жуй тесь по до рож жю. Не мар нуй те жод но го
дня до ро гоцінно го жит тя, яке Бог по да ру вав вам.
Радійте у Гос поді, і ще раз ка жу, радійте!

Мо лит ва по ка ян ня
Як що ви ніко ли не за про шу ва ли Ісу са ста ти

ва шим Гос по дом і Спа си те лем, зробіть це за раз.
Скажіть цю мо лит ву від щи ро го сер ця і ви ма ти -
ме те но ве жит тя у Христі.

Гос подь, я вірю, що Ісус Хри с тос, Твій Син —
Спа си тель ми ру. Я вірю, що Він по мер на хресті
за ме не і поніс мої гріхи. Він пішов в ад замість
ме не і за пла тив за мої гріхи. Він поніс по ка ран ня,
яке за слу го ву ва ла я. Я вірю, що Ісус вос крес із
мерт вих на третій день і те пер си дить одес ную
Те бе.

Ісу се, ти мені потрібен. Про бач мої гріхи і
будь моїм Гос по дом.

Дя кую Тобі, Гос подь. Амінь.

З цьо го ча су Ісус жи ве у ва шо му серці. Бог
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про ба чив вам, те пер ви пра ведні пе ред Ним і
після смерті піде те на не бе са.

Найдіть гар ну церк ву де на вча ють Бо жо му
Сло ву, не ви к рив ля ю чи істи ну, і почніть бу ду ва ти
близькі взаємовідно си ни з Гос по дом. Знан ня та
ви ко нан ня Бо жо го Сло ва обов’яз ко во змінять ва -
ше жит тя: «Як що бу де те пе ре бу ва ти в Моєму
слові, то ви істин но Мої учні і пізнаєте істи ну, і
істи на зро бить вас вільни ми» (Іва на 8:31–32).

Чи тай те та вив чай те Пи сан ня, щоб во но
завжди жи ло у ва шо му серці. У будь*якій си ту ації
звер тай тесь до Бо жо го Сло ва, яке до по мо же вам
йти вірним шля хом.

З лю бов’ю, Джойс Май ер

�
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