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Вступ. Слово Боже
Він послав Своє слово та їх уздоровив, і їх
урятував з їхньої хвороби!
Псалом 106:20

Слово Боже зцілює і звільняє нас. Воно також змінює нас і наше життя. Слово Боже
змінить тебе.
У Псалмі 1:1–3 Давид пише, що людина, яка
розмірковує над Словом удень та вночі, буде як
дерево, над водним потоком посаджене, і все,
що вона чинить, щаститься їй.
Бути посадженим над водним потоком —
означає бути стабільним. Ти можеш цього досягти. Як? Перебувати в Слові Божому.
Розмірковувати над Словом — означає повторювати його знов і знов у своїх думках,
промовляти, як Господь наказав Своєму слузі
Ісусові Навину: «Нехай книга цього Закону не
відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати
про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити
все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі»
(Іс. Нав. 1:8).
У Книзі Повторення Закону 30:14 нам наказано: «Бож дуже близька до тебе та річ, вона в
устах твоїх та в серці твоїм, щоб виконувати її».
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А в Книзі пророка Ісаї 55:11 читаємо, що
Господь обіцяє нам: «…так буде і Слово Моє, що
виходить із уст Моїх: порожнім до Мене воно не
вертається, але зробить, що Я пожадав, і буде
мати поводження в тому, на що Я його посилав!»
Апостол Павло повчає нас, що ми, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню, у Його
Слово, і змінюємося, чи трансформуємось. Про
це йдеться у Другому посланні до коринтян 3:18.
Дивлячись на славу Господню, ми також бачимо
Його план для нашого життя. У першому розділі
Послання до ефесян читаємо слова Павла про
те, що Бог розробив вічний план спасіння через
Христа, бо Його любов до нас — надзвичайна.
Бог любить тебе і має гарний план для твого
життя. Тобі треба повірити в це і сповідувати.
Диявол намагається зруйнувати Божий
план, украсти в тебе почуття гідності. Чому? Бо
він ні за що не хоче, аби ти вірив, що Бог любить
тебе завжди. Сатана знає: якщо ти чутимеш
Слово Боже, якщо воно потраплятиме у твоє
серце, твої думки, то це змінить тебе. І він не хоче,
щоб так сталося. Ось чому я написала цю книжку.
В ній містяться цитати з Писання, які, я вірю,
змінять твою самооцінку, а отже, твоє теперішнє
і майбутнє життя стане інакшим.
Як сказано в Біблії, ти був створений за образом Божим (Буття 1:27). Віра в те, що Бог каже,
змінює самооцінку. Запитай подумки: «Якої я
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думки про себе? Яке моє ставлення до себе?» А
потім запитай: «Якої думки про мене Бог? Яке
Його ставлення до мене?» Те, що Бог каже про
тебе, написано в Його Слові. Вірші зі Святого
Письма, надруковані в цій книжці, допоможуть
тобі погодитись із Божою думкою замість того,
щоб погоджуватись із ворогом. Інакше кажучи,
увесь цей час диявол брехав тобі, а ти вірив йому.
Настав час повірити Богові.
У Євангелії від Івана 17:17 сказано, що Слово
Боже — це істина. І саме вона звільнить нас (Ів.
8:32). Слово Боже, Слово істини не тільки
звільнить, а й змінить наше життя і природу.
Ось чому нам треба читати Слово, вивчати Його,
розмірковувати над ним. Воно має оселитися в
нашому серці.
У Христі ти можеш бути впевненим, наповненим радістю. Ті, хто шукає лиця Божого, —
переможці, друзі Бога. Проголошуй те, що Він
каже про тебе у Своєму Слові. Якщо ти робитимеш це, Господь змінюватиме твоє життя.
Замість людини з розбитим серцем, наповненим
страхом, зі сльозами на очах ти станеш Його
вірним другом, якого Він любить і який дуже
любить Його.
У Книзі пророка Ісаї 61:1–3 читаємо: «Дух
Господа Бога на мені, бо Господь помазав Мене
благовістити сумирним, послав Мене перев’язати
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зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а
в’язням відчинити в’язницю, щоб проголосити
рік уподобання Господу, та день помсти для нашого Бога, щоб потішити всіх, хто в жалобі,
щоб радість вчинити сіонським жалобникам,
щоб замість попелу дати їм оздобу, оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість темного
духа! І будуть їх звати дубами праведності
(сильними, прославленими, справедливими, правими перед Богом), саджанцями Господніми, щоб
прославивсь Господь!»
Так, Господь змінить тебе. Він змінить твій
характер. Твоє життя. Бог любить тебе. Ти —
особлива людина. Ворог не хоче, аби ти відчував,
що тебе люблять. Але Бог хоче.
Далі ти дізнаєшся і, гадаю, навчишся того,
як бути впевненим у Божій любові, як бути впевненим у своєму майбутньому, усвідомлювати
свою праведність (хто ти у Христі), як боротися зі
страхом, який краде Божі благословення, котрі є
частиною твого життя. Нехай Господь благословить, коли ти проголошуватимеш Його Слово, яке
не повертається порожнім до Нього. Нехай це
Слово досягне Його мети у твоєму житті.
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1
Пізнати Божу любов
Але в цьому всьому ми перемагаємо Тим, Хто
нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні
життя, ні Анголи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке
створіння не зможе відлучити нас від любови Божої,
яка в Христі Ісусі, Господі нашім!
До римлян 8:37–39

У цьому уривку апостол Павло запевняє:
незважаючи на те, що може повстати проти нас
у житті, ми більше, ніж переможці в Ісусі Христі.
Він так любить нас, що віддав Своє життя.
У Євангелії від Івана 3:16 сказано: «Так бо
Бог полюбив світ, що дав (навіть) Сина Свого
Однородженого (єдиного), щоб кожен, хто вірує
(довіряє, залежить від, приклеєний до) в Нього,
не згинув (був втрачений, зруйнований), але мав
життя вічне (нескінченне)». Ісус так любить саме тебе, що віддав би Своє життя, навіть якби ти
був єдиною людиною на планеті.
Іван, улюблений учень Ісуса, каже: «Страху
немає в любові, але досконала (повна, завершена)
любов проганяє страх геть, бо страх має муку.
Хто ж боїться, той не досконалий в любові (не
виріс до досконалості повноти любові)» (1Iв. 4:18).
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Страх є ознакою того, що ми й досі не розуміємо, як Бог любить нас. Якщо ти усвідомлюєш
неосяжність Божої любові, це прожене всі страхи з твого життя. Ісус каже: «…бо Отець (ніжно)
любить Сам вас за те, що ви полюбили Мене та й
увірували, що Я вийшов від Бога» (Ів. 16:27).
Тобі важко повірити, що Бог піклується про
тебе? Багато років я не могла прийняти Божу
любов до себе, бо вважала, що маю бути гідною
Його любові. Але тепер я знаю: Він любить мене,
незважаючи на те, що я недосконала.
У Євангелії від Івана 14:21 Ісус нагадує нам:
«Хто заповіді Мої має та їх зберігає, той
(справді) любить Мене. А хто (справді) любить
Мене, то полюбить його Мій Отець, і Я (також)
полюблю Його, і об’явлюсь (відкриюсь) йому Сам
(Він справді побачить Мене в реальності)».
Ісус хоче бути реальним для тебе. Слухняність — це плід справжньої любові. Але ти
ніколи не зможеш любити Бога настільки, щоб
слухатися Його, поки спочатку не приймеш Його
любові. Ти не можеш заробити її або «купити» добрими справами чи заслужити гарною поведінкою. Божа любов — це подарунок, вона безумовна. Ми можемо її мати завдяки Христу, Який
став жертвою, помер за нас на хресті. Прийміть
Божу любов зараз. Скажіть: «Я вірю, що Ти
любиш мене, Господе, і я приймаю твою любов».
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У Першому посланні від Івана 4:19 читаємо:
«Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив».
Інакше кажучи, ти робиш це у відповідь на те,
що Він зробив багато років тому. Можливо, ти
намагаєшся любити Бога і робити для Нього якнайбільше, аби Він полюбив тебе. Але ще раз
уважно прочитай: «Ми любимо Його, бо Він перше
нас полюбив».
Давид був упевнений у Божій любові, коли
казав: «Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаються людські сини в тіні Твоїх крил» (Пс. 35:8).
Він мав особливі особисті стосунки з Богом. Ми
також можемо їх мати, наслідуючи його приклад.
Сповідуй своїми устами слова цього псалма:
«Господи, випробував Ти мене та й пізнав, Ти
знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою
розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє
виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш те все!
Оточив Ти мене ззаду й спереду, і руку Свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння, високе воно, я його не подолаю! Куди я
від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця?.. Які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як
побільшилося їх число, перелічую їх, численніші
вони від піску! Як пробуджуюся, то я ще з Тобою»
(Псалом 138:1–7,17,18)
Які сильні слова! Пророк Ісая каже, що Бог
чекає можливості проявити Свою доброту до
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нас: «І проте Господь (відверто) буде чекати
(очікувати, шукати, прагнути), щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя
вчинити над вами. Бо Господь — то Бог правосуддя: блаженні (щасливі, успішні, запрошені)
всі ті, хто (відверто) надію на Нього кладе!
(прагне мати Його перемогу, люб’язність, Його
любов, Його мир, Його радість, Його незрівнянне,
непорушне партнерство)» (Іс. 30:18).
Замислись: Бог хоче проводити з тобою час,
бо Він любить тебе. Господь знає про всі твої поневіряння. Він збирає твої сльозинки в посудину
і записує про кожну з них у Своїй книзі (Пс. 55:9).
У Євангелії від Івана 14:18 читаємо обіцянку
Ісуса Своїм учням: «Я не кину вас сиротами (покинутими, невтішеними, безпомічними, жалюгідними), Я прибуду (повернусь) до вас!» У
Псалмі 26:10 Давид пише: «…бо мій батько та
мати моя мене кинули, та Господь прийме мене
(всиновить як Своє дитя)!» Інакше кажучи, якщо
ти не маєш природної любові, якої прагне і потребує кожна людина, якщо родина відмовилась
від тебе, знай: Божа любов така сильна, така велюдської любові в твоєму житті. Дозволь Йому
втішити тебе, зцілити твоє розбите серце.
Одного разу тебе всиновили в Божій родині.
Нині ти — Його дитина і Він любить тебе.
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Апостол Павло ревно молився за віруючих у
Ефесі: «…щоб Христос через віру замешкав
(оселився, зробив Своє постійне помешкання) у
ваших серцях, щоб ви, закорінені й основані в
любові, змогли зрозуміти зо всіма святими (Божими посвяченими людьми, які мають цю любов),
що то ширина й довжина, і глибина й вишина
(щоб ви справді могли прийти), і пізнати (на
практиці, отримати власний досвід) Христову
любов, яка перевищує знання, щоб були ви наповнені (всім своїм єством) всякою повнотою
Божою (отримали найбільший скарб Божої присутності і стали наповнені святістю і Самим
Богом)!» (Еф. 3:17–19).
Так, Бог любить тебе, Він піклується про тебе.
У Книзі пророка Ісаї 49:16 сказано, що Господь
має твоє зображення, Він вирізьбив його на
Своїх долонях. У Євангелії від Івана 15:9 читаємо:
«Як Отець полюбив Мене, — каже Ісус, — так і Я
полюбив вас. Перебувайте в любові Моїй!»
Як Бог любить тебе? «Ніхто більшої любови
не має (ніхто не навів більших доказів) над ту, як
хто свою душу поклав би за друзів своїх» (Ів.
15:13). Ніхто не любить тебе так, як Господь, Який
віддав Своє життя. Ісус хоче бути твоїм другом.
Апостол Павло нагадує нам: «Бо Христос,
коли ми були ще недужі (безсилі допомогти собі),
своєї пори помер (замість) за нечестивих» (Рим.
14
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5:6). У визначений час Бог показав Свою велику
любов, пославши Христа померти за нас, коли
ми були ще грішними. Далі Павло продовжує:
«Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за
доброго, може, хто й відважиться вмерти» (5:7).
І — висновок: «А Бог доводить Свою любов до
нас тим, що Христос (Месія, Помазаний) умер
за нас, коли ми були ще грішниками» (5:8). Ще
раз наголошую, друже мій, Бог дуже любить тебе. Дух Святий намагається показати нам Божу
любов. Отож відкрий своє серце і прийми її.
Господь не дивиться на твої вади, ти дорогий
Йому такий, яким є. Він ніколи не відштовхне
тебе, ніколи не осудить (Ів. 3:18).
У Посланні до ефесян 1:6 Павло пише, що
ми маємо вхід до Бога через Господа Ісуса Христа. Ми не можемо прийти до Бога Отця завдяки
своїй праведності, а тільки — завдяки Христовій. Написано: «..маємо в Ньому відкуплення
кров’ю Його, прощення провин, через багатство
благодаті Його» (Еф. 1:7). Також у Книзі пророка
Ісаї 54:10 читаємо: «Бо зрушаться гори й холми
захитаються, та милість Моя не відійде від
тебе, і заповіт Мого миру не захитається, каже
твій милостивець, Господь».
Павло нагадує нам: «Вірний Бог (надійний,
гідний довіри, вірний Своїм обіцянкам, на Нього
можна повністю покластися)…» (1 Кор. 1:9). Він
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обіцяє, що ніколи не відмовиться від тебе, якщо
ти віриш у Христа. Він також обіцяє любити тебе.
Господь дотримується Своїх обіцянок.
Ісус каже, що молиться за тебе, бо ти — Його. Це підтверджено в Євангелії від Івана 17:9,10.
Ти був даний Йому Богом, і Він прославиться в
тобі. Бог любить тебе. Прийми цю любов.
Сповідай разом із Давидом: «Благослови (з подякою прослав), душе моя, Господа, і все нутро моє
святе Ймення Його! Благослови (з подякою прослав), душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його! Всі провини Твої Він прощає, всі
недуги твої вздоровляє. Від могили життя твоє
Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе
коронує» (Пс. 102:1–4.)
А в 5, 6, 8, 11–13, 17 віршах (версія Living
Bible) Давид каже: «Він бажання твоє насичає
добром, відновиться, мов той орел, твоя
юність! Господь чинить правду та суд для всіх
переслідуваних… Щедрий і милосердний Господь,
довготерпеливий і багатомилостивий до тих,
хто не заслуговує на це. Він повільний на гнів та
повен милості та любові. Він ніколи не тримає
злоби, не нагадує у гніві про прощені гріхи…
Бо як високо небо стоїть над землею, велика
така Його милість до тих, хто боїться та шанує
Його, як далекий від заходу схід, так Він віддалив
від нас наші гріхи та провини! Як жалує та
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любить батько дітей, так Господь пожалівся
над тими, хто шанує Його…А милість Господня
від віку й до віку…»
І знову читаємо у Псалмі 31:10: «Хто ж
надію свою покладає на Господа, того милість
оточує!» А у Псалмі 33:2–9 (TLB) Давид пише:
«Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала
Йому завсіди в устах моїх! Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай
звеселяться! Зо мною звеличуйте Господа і
підносьте Ім’я Його разом! Шукав я був Господа,
і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до Нього й засяєте, і не
посоромляться ваші обличчя! Цей убогий взивав,
і Господь його вислухав, і від усіх його бід його
визволив. Ангол Господній табором стає кругом
тих, хто боїться його, і визволює їх. Скуштуйте
й побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на Нього кладе!»
Апостол Петро стверджував, що любов покриває багато гріхів (1Петр. 4:8). Любов Божа
покриває тебе. Живи під цим покриттям. Нехай
твоє життя благословляється. Сповідуй знову і
знову, багато разів на день: «Бог любить мене».
Розмірковуй над Писанням. Якщо ти послухаєшся і зробиш це, тобі буде легше прийняти
від Бога те, що Він хоче тобі дати, — впевненість
у Його великій безумовній любові.
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2
Бути впевненим
у своєму майбутньому
Хочу поділитися об’явленням про велике
майбутнє, яке Бог запланував для тебе. Знай, що
твоє життя — надзвичайно цінне, бо Господь
мав особливу мету, коли створював тебе. В пісні,
яка називається «Я маю долю», автор висловлює
упевненість, що його доля здійсниться, тому що
це було наперед визначено Богом. Він вибрав
його і діє через нього силою Духа Святого. Пісня
закінчується такими словами: «В мене є доля, я
маю призначення, і це не порожні бажання. Я
знаю, що саме для цього я був народжений у цей
час, для цього народу, покоління, для цієї епохи».
А як щодо тебе? Яким ти бачиш своє майбутнє? Бог хоче, щоб ти був сповнений надії.
Диявол — навпаки. Бог хоче, щоб кожного дня
ти чекав тільки доброго у своєму житті. Сатана
також прагне, щоб ти чекав, але іншого — осудження і спустошення.
Автор Приповістей каже: «Нужденному всі
дні лихі (турбота в думках та погане передчуття), кому ж добре на серці, у того гостина
постійно (незважаючи на обставини)» (15:15).
Погане передчуття — це очікування поганих подій навіть тоді, коли вони ще не сталися. У
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Біблії ясно сказано, що через погані передчуття
наші дні наповнені нещастям. У Псалмі 26:13
Давид пише: «Неначе найшло на мене) немов би
не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє
добро!» У наступному вірші він наполегливо рекомендує: «Надійся на Господа, будь сильний, і
хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа!»
У Книзі пророка Єремії 29:11 розкрито
наміри Господа щодо нас: «Бо Я знаю ті думки,
які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та
надію».
Пам’ятай: диявол хоче позбавити тебе надії.
Він намагається, щоб ти виглядав без надії, думав без надії, говорив без надії і діяв без надії.
Але послухай ці сильні слова, написані Давидом
у Псалмі 41:12: «Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я
Йому буду ще дякувати за спасіння Його, мого
Бога!» Боже Слово зміцнює твоє серце, допомагаючи сповнюватися надії і радісного очікування. Ти дивитимешся у майбутнє з надією, думатимеш з надією і діятимеш з надією. «…а надія не
засоромить, — сказано в Посланні до римлян
5:5, — бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам». Інакше кажучи, ми
знаємо, що Бог любить Своїх дітей, бо Дух Святий
навчає їх. Ми покладаємо нашу надію на Бога,
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тому що впевнені: Господь запланував для нас
гарне майбутнє. І якщо наші очікування — від
Нього, ми ніколи не будемо розчарованими,
посоромленими чи обдуреними.
У Псалмі 83:12 (ВКЯ) читаємо: «Бо сонце та
щит Господь, Бог! Господь дає милість та славу,
добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить». Павло запевняє нас: «Я певний того, що
той, хто в вас розпочав добре діло, виконає його
аж до дня Христа Ісуса (до того часу, коли Він
повернеться, удосконалить це добре діло та
здійснить в вас у всій повноті)» (Фил. 1:6).
Апостол Павло пояснює причину своєї твердої впевненості, про що сказано в Посланні до
ефесян 2:10: «Бо ми Його (власне) твориво (Його
майстерність), створені в Христі Ісусі (народжені знов) на добрі діла, які Бог наперед приготував (спланував заздалегідь), щоб ми в них
перебували (жили тим гарним життям, яке Він
спланував і приготував для нас)».
Почувши це, ти можеш запитати: «Якщо Бог
має такий гарний план для мене, то коли ж він
здійсниться?» Відповідь — у Книзі Екклезіяста
3:17: «…бо для кожної справи є час (призначений), і на всяке там діло». Бог здійснить Свою
мету — в Свій час. Твоя частина — наслідувати
пораді Петра — змиритися під могутню руку Божу, щоб у Свій час Він підніс тебе (1Петр. 5:6).
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У Книзі пророка Авакума 2:2 розповідається,
що Бог дає Своєму пророку бачення Його плану
на майбутнє і наказує записати це, щоб інші мали
змогу прочитати і зрозуміти написане. Але в наступному вірші сказано: «Бо ще на умовлений
час це видіння, і приспішає кінець, і не обмане.
Якщо б протягнулось, чекай ти його, бо воно
конче прийде, не спізниться».
Автор Послання до євреїв каже, що Боже
Слово було записане, аби «..мали потіху міцну
ми, хто прибіг прийняти надію, що лежить перед
нами, що вони для душі як котвиця, міцна та
безпечна, що аж до середини входить за заслону»
(6:18,19, NAS).
Апостол Павло стверджує: «…тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою,
усе допомагає на добре». Пізніше у листі до церкви в Ефесі він нагадує нам, що ми маємо мету: «А
Тому, Хто може зробити (досягти Своєї мети)
значно більш над усе, чого просимо або думаємо
(незрівнянно більше наших найбільших прохань,
молитов, бажань, думок, надій, мрій), силою, що
діє в нас» (Еф. 3:20).
Бог хоче, щоб ти був сповнений надії, бо Він
готовий зробити навіть більше від того, на що ти
сподіваєшся. Не маючи надії (а саме цього
прагне диявол), ти не виконуєш свої зобов’язання заповіту. А саме — покладати свою
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надію й очікування на Нього, вірити, що Він має
гарний план для твого життя, довіряти, що цей
план обов’язково здійсниться.
У Посланні до ефесян 1:11 Павло каже: «У
Нім, що в Нім стали ми й спадкоємцями (Бога),
бувши призначені наперед (вибрані і призначені
заздалегідь) постановою Того, Хто все чинить
за радою волі Своєї (Власної)».
Пам’ятайте Божий наказ Ісусові Навину:
«Нехай книга цього Закону не відійде від твоїх
уст, але будеш роздумувати про неї вдень та
вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої,
і тоді буде щастити тобі» (1:8). Пам’ятайте також такі слова із Книги Повторення Закону 30:14:
«Бож дуже близька до тебе та річ, вона в устах
твоїх та в серці твоїм, щоб виконувати її».
У Книзі пророка Ісаї 55:1 Господь показує,
як сповідання Його Слова допомагає здійсненню
Його мети в нашому житті: «…так буде і Слово
Моє, що виходить із уст Моїх: порожнім до Мене
воно не вертається (без ефекту, без користі),
але зробить, що Я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що Я його посилав!»
Віддай Свої уста Богові, нехай вони стануть
Його устами. Почни говорити Слово, тому що
Господь приготував гарне майбутнє, велику мету, досконалий план для тебе. Нехай твої слова
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узгоджуються з Божими, не сповідуй те, що говорить ворог.
Пам’ятай: у кожного з нас є доля від Бога.
Яким ти бачиш себе в майбутньому? Диявол хоче, аби ти думав, що з часом стаєш гіршим, а не
кращим. Він хоче сконцентрувати твої думки на
тому, куди ти ще не дійшов, чого не досяг замість
того, щоб думати про те, чого ти вже добився.
Ти розчарований собою, гадаєш, що ніколи
не змінишся? Не втрачай надію, тому що Бог
постійно тебе змінює. Його Слово діє в тобі з силою. У Книзі Повторення Закону 7:22 читаємо,
що Господь допомагає нам перемагати ворогів
крок за кроком. А в Другому посланні до коринтян 3:18 Павло каже, що коли дивимось на Славу Господню у Його Слові, ми постійно
змінюємося в Його образ «від слави на славу». З
Послання до римлян 12:2 дізнаємося, що ми
трансформуємось через обновлення нашого розуму, через нові думки, цінності та ставлення ми
пізнаємо, «що то є воля Божа, добро,
приємність та досконалість (для тебе)».
У Посланні до колосян 1:27 Павло стверджує,
що Бог захотів показати, яке багатство слави цієї
таємниці між поганами, а вона — Христос у вас,
надія слави! Батько Небесний бачить тебе прославленим. Він напевно знає, як тебе прославити,
тому послав Свого Духа Святого жити в тобі,
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аби ти був впевнений, що це здійсниться. «Слава»
— означає прояв усієї величності нашого Бога.
Поклади свою надію на Нього і віруй, що всі ці
вірші із Писання — для тебе.
Навчись мати позитивне, навчене вірою
сповідання, що ґрунтується на Слові. Кажи голосно: «Я трансформуюсь в образ Божий від
слави в славу» (2Кор. 3:18). «Христос у мені —
моя надія бути прославленим. Дух Божий
постійно мене змінює крок за кроком. Моє життя
має мету. В Бога є гарний план для мене».
Як сказано в Посланні до римлян 4:17, ми
служимо Богові, Який кличе неіснуюче як існуюче. Що Він каже про нас у Своєму Слові? «…ви
вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власности Божої, щоб звіщали чесноти
Того, Хто покликав вас із темряви до дивного
світла Свого» (1Петр. 2:9).
Навчись казати: «Я покликаний із темряви в
Боже прославлене світло». Мати низьку самооцінку — це темрява. Не подобатись собі — це
темрява. Вважати себе малозначущим і
негідним — це темрява. Ми навчаємось думати і
жити так, як каже Господь, про що написано в
Книзі пророка Малахії 3:17: ми — Божа
власність, Його особливі люди, Його великий
скарб. Так, ти маєш цінність. У тебе є доля від
Бога. Ти маєш відіграти свою роль в історії. Але
треба повірити в це і прийняти.
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Ти можеш заперечити: «Джойс, у мене було
так багато поразок. Я зробив так багато помилок. Я знаю, що розчаровую Бога». У Посланні
до филип’ян 3:13,14 Павло пише, що не досяг ще
досконалості, але каже, що не здається: «Браття,
я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки (це
моє єдине натхнення), забуваючи те, що позаду,
і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою (небесною) високого поклику
Божого в Христі Ісусі».
Бог має гарний план для твого життя. Не
живи минулим. Послухай Слово Боже, записане
в Книзі пророка Ісаї 43:18,19: «Не згадуйте
(жаліючи) вже про минуле, і про давнє не думайте! Ось зроблю Я нове, тепер виросте. Чи ж про
це ви не знаєте? Теж зроблю Я дорогу в степу, а
в пустині річки». І ще: «Я, Я є Той, Хто стирає
провини твої ради Себе, а гріхів твоїх не
пам’ятає!» (Іс. 43:25).
Бог прагне бачити, як ти досягаєш того, що
Він приготував для тебе. Господь хоче бачити, як
ти насолоджуєшся повнотою життя. Він готовий
по Своїй милості стерти все погане, що ти накоїв у минулому. Господь навіть передбачив і
приготував усе для того, аби допомогти виправити ті помилки, яких ти допустишся. Не варто
жити спогадами, жалкуючи про минуле, чи боятися майбутнього. Бог завжди готовий допомогти,
коли ти цього потребуєш.
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У Книзі пророка Ісаї 40:31 читаємо: «…а ті,
хто надію складає (очікують від Нього) на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов
ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться!» Яка чудова
обіцянка Божої любові і Його забезпечення
кожної потреби, з якою ти можеш стикнутися в
будь який день. Тримайся за ці обіцянки і Божий
план, дивись у майбутнє з надією та будь впевненим, що Господь здатний виконати все, що
обіцяв (Рим. 4:21). Не озирайся назад, не забігай
уперед. Йди по вірі. Пам’ятай: ти маєш Божу
долю, і вона обов’язково здійсниться!

3
Пізнати свою праведність
у Христі
Тепер хочу поділитися з вами тим, що написано в Слові Божому про праведність. У пісні «Я
створений бути праведним перед Богом» розповідається, що ми всиновлені в Божу родину і
стоїмо перед Його троном як члени царської родини, досконалі у Христі і поєднані з Ним, без
гріха, омиті Його дорогоцінною кров’ю. Ти —
праведність Божа в Ісусі Христі, як пише Павло
у Другому посланні до коринтян 5:21: «Бо Того,
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Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб
стали (були прикладом, вважались) ми Божою
правдою в Нім (тим, ким ми повинні бути, випробувані та прийняті, перебуваючи у правильних
стосунках із Ним по Його милості)».
У Книзі Псалмів 47:11 йдеться: «Як Ім’я Твоє,
Боже, так слава Твоя аж по кінці землі, справедливости (правди, праведності) повна правиця
Твоя!» Божа рука простягнута до тебе. В Першому посланні до коринтян 1:8 апостол Павло запевняє: «Він (Бог) вас утвердить до кінця (збереже
тебе твердим, дасть тобі силу і гарантує тобі
підтвердження; Він буде твоїм зарученням проти
всіх негараздів) неповинними бути дня Господа
нашого Ісуса Христа (Месії)!» Чи знаєте ви, що
це означає? Бог бачить тебе праведним сьогодні.
Він готовий захистити тебе від брехні сатани.
(Об. 12:10, ВКЯ). Якщо ти довіряєш Ісусові Христу, Бог не бачить твоєї провини. Він готовий
довести твою невинність.
У Нагорній Проповіді Ісус сказав Своїм
послідовникам: «Блаженні (успішні, щасливі та
процвітають духовно (стан, коли новонароджені діти Божі насолоджуються Його
люб’язністю і спасінням), голодні та спрагнені
правди (правдиві, праведно стоять перед Богом), бо вони нагодовані будуть (будуть
повністю вдоволені)!» (Мт. 5:6). Згідно зі словами
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Ісуса, як новонароджена дитина Божа, ти покликаний жити, постійно насолоджуючись Божою
люб’язністю. Ти маєш законне право насолоджуватися життям. Це — Божий дар для тебе.
Почни сповідувати: «Я праведність Божа у
Христі Ісусі». Інакше кажучи, з тебе знято
ності власними зусиллями. Праведність неможливо заслужити своїми ділами. Це — дар. Тому
відкинь власні зусилля і навчись довіряти Богові,
щоб Він вклав у тебе Свою праведність. «Свого
тягаря поклади ти на Господа (зніми з себе тягар), і тебе Він підтримає, Він ніколи не дасть
захитатися (впасти, програти) праведному!»
(Пс. 54:23).
Апостол Павло так сказав про праведність
Авраама: «Що ж, скажемо, знайшов Авраам, наш
отець за тілом? (Що він зробив? Як це вплинуло
на його позицію, і що було досягнуто ним?) Бо коли
Авраам виправдався ділами, то він має похвалу,
та не в Бога. Що бо Писання говорить? Увірував
Авраам Богові, і це йому залічено в праведність
(праведне життя і праведне становище перед
Богом)» (Рим. 4:1–3). Потім у 23 та 24 віршах читаємо таке: «Та не написано за нього одного, що
залічено йому, а за нас (також написано), (праведність, прийняття Богом) залічиться й нам,
що віруємо (довіряємо, прагнемо, очікуємо від) в
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Того, Хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа
нашого». Інакше кажучи, Павло каже, що ми отримали праведність через віру, а не через діла.
Якщо ми віримо в Ісуса Христа, Бог бачить нас
праведними. Точніше, Він приймає рішення бачити нас праведними, тому що кров Ісуса була
пролита за нас. Бог — суверенний, Він має право
вирішувати і робити вибір.
Далі Павло підсумовує свої думки: «Отож,
виправдавшись (названі праведними, зайняли
правильну позицію перед Богом) вірою, майте
мир (примирення, єдність і радість) із Богом
через Господа нашого Ісуса Христа (Месію Помазаного)» (Рим. 5:1). Праведність не можна отримати завдяки власним нікчемним ділам. Вона
дається завдяки завершеній досконалій справі,
яку зробив Ісус. У Книзі Псалмів 36:25 Давид
пише: «Я був молодий і постарівся, та не бачив
я (безкомпромісного) праведного, щоб опущений
був, ні нащадків його, щоб хліба просили».
Я вірю: якщо ми як батьки зможемо твердо
стояти у праведності через Христа, то наші діти
успадкують цю праведність. Зазвичай діти тих
батьків, які живуть з почуттям провини, осудження, браком гідності, стають такими самими.
І навпаки, якщо тато й мама розуміють і вірять,
що Бог любить їх, що вони особливі, що Бог має
гарний план для їхнього життя, що вони стали
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праведними через кров Христову, то й діти живуть в атмосфері істини, яка створюється вірою
батьків, вірять в Ісуса й отримують Божі обіцянки.
У Книзі Приповістей сказано: «У своїй неповинності праведний ходить, блаженні (щасливі,
успішні, їм заздрять) по ньому сини його!» (20:7).
«А спасіння праведних
від Господа, Він їхня твердиня за час лихоліття» (вірш 39). Господь на твоєму боці. Його Слово — істина, і воно обіцяє мир, праведність, безпеку і перемогу.
Навчись сповідувати обітницю Господню,
записану в Книзі пророка Ісаї 54:17: «Жодна
зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме
успіху, і кожнісінького язика, який стане з тобою
до суду, осудиш. Це (мир, праведність, безпека,
перемога над опозицією) — спадщина Господніх
рабів, а їхнє оправдання від Мене (це те, що Я
кладу в них, виправдання), говорить Господь!»
У Псалмі 33:16 Давид каже: «Очі Господні на
(безкомпромісних) праведних, уші ж Його на
їхній зойк». Дослівно це означає, що Бог спостерігає за тобою і слухає, тому що Він любить
тебе. Далі Давид продовжує: «Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Багато лихого для (постійно) праведного, та його визволяє Господь з них усіх: Господь
визволить душу рабів Своїх, і винні не будуть усі,
хто вдається до Нього!» (18, 20 та 23 вірші).
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Відтоді, як прийняли Ісуса своїм Спасителем, ви зростаєте в Ньому. Інакше кажучи, ти
вирушив у подорож. Поки ти в дорозі, допускатимешся помилок. Твоя поведінка не завжди буде
досконалою. Але якщо твоє серце праве перед
Богом, я вірю, Він бачить тебе досконалим на цій
дорозі.
У Книзі пророка Ісаї 54:14 Господь проголошує: «Будеш міцно поставлена правдою (праведність, правильна позиція перед Богом),
стань далеко від утиску, бо не боятимешся, і від
страху, бо до тебе не зблизиться він». Праведний, який не йде на компроміси, сміливий, як
лев (Пр. 28:1). Коли ти знаєш, що праведний у
Христі, то маєш істинне об’явлення про це. У тебе
немає страху й сумнівів, бо праведність породжує
сміливість: «Бо ми маємо не такого Первосвященика, що не міг би співчувати слабостям нашим,
але випробуваного в усьому, подібно до нас,
окрім гріха. Отож, приступаймо з відвагою до
престолу благодаті (престолу Божої милості,
на яку ми, грішні люди, не заслуговуємо), щоб
прийняти милість (за наші падіння) та для
своєчасної допомоги (необхідна допомога в правильний час — саме те і саме тоді, коли ми насправді цього потребуємо) знайти благодать»
(Євр. 4:15,16).
Ми можемо сміливо підходити до трону Божого не тому, що на це заслуговуємо, а тому,
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що Ісус на це заслуговує: «Тож тим більше спасемося Ним від гніву тепер, коли кров’ю Його ми виправдані (зроблені праведними, маємо правильні
стосунки з Богом)» (Рим. 5:9).
Якщо до цього часу ти не розумів, у чому
твоя проблема, то я проголошую тобі добру новину: тебе зробили праведним! Тепер з тобою
все добре. Я підбадьорюю людей сповідати це
постійно: «Можливо, я ще не досяг повної досконалості, але, дякувати Богові, я не такий, яким
був і міг би стати без Нього. Зі мною все гаразд,
я йду у правильному напрямку».
Пам’ятай, що зміни — це процес, і ти перебуваєш саме в цьому процесі. Але поки ти
змінюєшся, Бог усе одно бачить тебе праведним. Ти — праведний. Це те, що Бог каже про
тебе завдяки крові Ісуса. Зміни, котрі відбуваються у твоєму житті, — це прояв правильної
позиції перед Богом, на яку Він тебе поставив,
коли ти увірував. Слава Богу! Це велика сила!
Коли ти приймаєш Божу любов і праведність, ти звільняєшся від незахищеності і
страху. Прямо зараз проголоси: «Я — праведність Божа в Ісусі Христі». Я заохочую тебе
сповідувати цю істину кілька разів на день.
У Посланні до римлян 14:17 (ВКЯ) апостол
Павло каже, що «…Царство Боже — не пожива й
питво, але праведність, і мир, і радість у Дусі
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Святім». Праведність дає нам мир, а мир —
радість. Якщо не вистачає миру й радості, тобі
потрібне об’явлення про праведність. Бог хоче
благословити тебе фізично і фінансово.
Часто люди з почуттям провини та осудження
не отримують справжнього процвітання. Біблія
повчає, що ті, які знають, що праведні, захищені. Ось послухай, що сказано про тебе у
псалмі 1:3. Людина, яка живе по Божому закону
і за Його інструкціями, буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід
своєчасно, і що листя не в’яне його, і все, що вона
чинить, щаститься їй, вона має успіх і процвітання! Подумай про свою праведність у Христі
замість того, щоб шукати негаразди.
Пригадаймо, що написано в Книзі Ісуса Навина 1:8: «Нехай книга цього Закону не відійде
від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї
вдень та вночі, щоб додержувати чинити все,
що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими
дороги свої, і тоді буде щастити тобі».
Розмірковуй над Словом і проголошуй його. Коли сатана атакуватиме твій розум, контратакуй
його Словом Божим. Пам’ятай: Ісус переміг диявола, тому що проголошував слово, говорячи:
«Написано» (Лк. 4:4,8,10).
У Книзі Приповістей 18:10 сказано: «Господнє Ім’я сильна башта: до неї втече
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(постійно) справедливий (правий перед Богом) і
буде безпечний (від зла) і сильний». Цитую псалом 71:7: праведний «цвістиме в його дні, а
спокій великий — аж поки світитиме місяць».
Прийми свою праведність у Христі, щоб мати
процвітання і мир.
Ти можеш подумати: «А як же бути з усіма
тими жахливими речами, які я зробив?» Хочу
нагадати тобі, що сказав Бог Своєму народові.
Про це написано в Посланні до євреїв 10:16 —
18: «Оце заповіт (договір), що його по цих днях
встановляю Я з ними, говорить Господь, Закони
Свої Я дам в їхні серця, і в їхніх думках (у їх мисленні та розумінні) напишу їх. А їхніх гріхів та
несправедливостей їхніх Я більш не згадаю! А де
їхнє відпущення (прощення, встановлення невинності), там нема вже жертвоприношення за
гріхи (порушення закону)».
Інакше кажучи, твої гріхи прощені без покарання за них. Ісус зробив досконалу справу,
тобі немає чого додати до цього, щоб заплатити
за свої гріхи. Єдине, що ти можеш зробити, аби
догодити Богові, — прийняти вірою те, що Він
має для тебе як подарунок.
У Посланні до євреїв 10:19,20 сказано, що
Ісус Своєю пожертвою відкрив для нас «нову й
живу дорогу», щоб ми могли бути наповнені
свободою і впевненістю, коли входимо в Його
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присутність відважно завдяки крові Ісуса. Між
тобою і Богом уже немає прірви, вас ніщо не
розділяє. Яка гарна новина! Ти можеш впевнено
приходити і спілкуватися з Богом, тому що твої
гріхи були відмінені, віддалені і прощені. Радій!
Ти праведність Божа у Христі! (2Кор. 5:21).

4
Перемагаючи страх
у своєму житті
Чи є страхи в твоєму житті? В пісні «Не
бійся, Моє дитя» Господь звертається: «Не
бійся, Моя дитино, Я з тобою завжди. Я відчуваю кожний біль, бачу твої сльози. Не бійся,
Моя дитино, Я з тобою завжди. Я знаю, як допомагати тим, хто Мені належить».
Наставляючи свого юного учня Тимофія,
апостол Павло підбадьорює, щоб той не боявся
нести своє служіння: «Бо не дав нам Бог духа
страху (малодушності, боягузтва, різних
страхів), але сили, і любови, і здорового розуму,
дисципліни та самоконтролю» (2Тим. 1:7).
Запам’ятайте цей вірш. Вивчіть його напам’ять і повторюйте щоразу, коли приходить
страх. Це — не від Бога. Сатана хоче наповнити
твоє серце страхом. Прийми Божий план,
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довірившись Йому. Однак пам’ятай, що сатана
також має план для твого життя. І ти погоджуєшся з ним, якщо боїшся.
Давид написав: «Шукав (прагнув) я був Господа (була потреба в авторитеті Його Слова), і
Він озвався до мене, і від усіх небезпек (страхів)
мене визволив» (Пс. 33:5). Ісус — твій Визволитель. Якщо ти наполегливо шукаєш Його, Він
звільнить тебе від усіх твоїх страхів. Ісус повчав
Своїх учнів: «…серце ваше нехай не тривожиться,
ані не лякається (не дозволяй собі бути наляканим, не треба боятись, тремтіти від страху)!»
(Ів. 14:27). Це означає, що тобі треба протистояти
страху. Сьогодні прийми рішення, що ти більше
не дозволиш духу страху залякувати тебе і панувати у твоєму житті.
Давид звертається до Господа: «Того дня, коли
страх обгортає мене, я надію на Тебе кладу, я в
Бозі хвалитиму слово Його, на Бога надію кладу
й не боюся, що тіло учинить мені?» (Пс. 55:4,5).
У Книзі пророка Ісаї 41:10 Господь запевняє
Свій народ: «Не бійся (немає чого боятися), з
тобою бо Я, і не озирайсь, бо Я Бог твій! Зміцню
Я тебе, і тобі поможу, і правицею правди Своєї
тебе Я підтримаю».
Автор Послання до євреїв, попереджаючи
про боротьбу з цим світом, нагадує нам: «…Сам
бо сказав: Я тебе не покину, ані не відступлюся
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від тебе! (Я ніколи, ніколи, ні за яких обставин
не залишу тебе без надії та допомоги, не дозволю
тобі програти, впасти. Заспокойся, Я тримаю
тебе! Запевняю, що не залишу)» (13:5).
вірші продовжує: «Тому то ми сміливо говоримо:
Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого: що
зробить людина мені?»
Страх прийшов для того, щоб обман показати
реальністю. Ворог хоче нав’язати думку: твоя
ситуація є підтвердженням того, що майбутнє
не має шансів. Але Біблія навчає інакше: не мають значення обставини, не мають значення
речі, які оточують. Для Бога немає нічого неможливого (Мр. 9:17–23). Він звертається до тебе:
«Бо Я Господь, Бог твій, що держить тебе за
правицю й говорить до тебе: Не бійся, Я тобі
поможу!» (Іс. 41:13). Це означає, що тобі не треба
боятись, коли ти чуєш погані новини. Покладайся
на Бога. Він може змінити обставини і повернути
їх тобі на добро. В Посланні до римлян апостол
Павло нагадує, що все допомагає на добре тим,
хто любить Бога і покликаний для його мети.
А в Книзі пророка Ісаї 43:1–3 (TLB) читаємо: «А тепер отак, каже Господь, що створив
тебе, Якове, і тебе вформував, о Ізраїлю: Не
бійся, бо Я тебе викупив, Я покликав ім’я твоє,
Мій ти! Коли переходитимеш через води, Я буду
з тобою, а через річки — не затоплять тебе,
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коли будеш огонь переходити, не попечешся, і не
буде палити тебе його полум’я. Бо Я Господь, Бог
твій, Святий Ізраїлів, твій Спаситель!..» Навчись голосно сповідувати Слово Боже, щоб
протидіяти страху. Промовляй його, коли ти
сам. Проголошуй у духовній реальності, що не
погоджуєшся зі страхом. Проголошуючи Слово
Боже, ти також повідомляєш диявола, що
відмовляєшся жити за його правилами.
У Біблії сказано, що страх містить у собі муку
(1Ів. 4:18, ВКЯ). Ісус помер, щоб звільнити нас
від страждань. Про це читаємо і в Посланні до
ефесян 3:12,13, де Павло каже: ми віруємо у
Христа, тому «..маємо відвагу (сміливість,
мужність) та доступ (вільний доступ без страху
і перешкод) у надії через віру в Нього». Апостол
благає не занепадати духом (не бути слабкими,
не розчаруватися через страх).
У Псалмі 45:2,3 сказано: «Бог для нас охорона
та сила (сильний та стійкий до спокус), допомога в недолях, що часто трапляються, тому не
лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори
зсуваються в серце морів!»
Бог постійно підбадьорював Ісуса Навина,
про що розповідається в першому розділі однойменної книги: «Будь сильний та відважний»
(вірш 6). Запевняє його: «З тобою Господь, Бог
твій, у всьому, де ти будеш ходити» (вірш 9).
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Тобі теж не треба боятися. Сьогодні Бог звертається до тебе з такими самими словами, як і
колись до Ісуса Навина.
Бог з тобою. Він ніколи не залишить і не
відмовиться від тебе (Євр. 13:5). Він завжди спостерігає за тобою (Пс. 32:18). Твоє обличчя
вирізьблене на Його долонях (Іс. 49:16). Ось чому
тобі немає чого боятись. Будь сильним, будь
впевненим, не бійся.
У Нагорній проповіді Ісус вчить Своїх
послідовників: «Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи!»
(Мт. 6:34). У Євангелії від Матвія 8:23–27 читаємо, як учні перелякались, потрапивши у
шторм на морі. А Ісус звернувся до них: «Чого
полохливі ви, маловірні? Тоді встав, заказав бурі
й морю, і тиша велика настала...»
Повчальними є слова Ісуса, записані в Євангелії від Луки 12:25,26 (TLB): «Хто ж із вас, коли
журиться, добавити зможе до зросту свого
бодай ліктя одного? Звісно, ні! Тож коли ви й
найменшого не подолаєте, то чого ж ви про
інше клопочетеся?»
«Не бійся, — каже пророк Ісая (54:4,5, TLB),
— бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не
будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва
забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш
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уже пам’ятати!.. Бо Муж твій, Творець твій,
Господь Саваот йому Ймення, а твій Викупитель Святий Ізраїлів, Він Богом усієї землі буде
званий!» І ще читаємо: «Скажіть тим, що вони
боязливого серця: Будьте міцні, не лякайтесь!
Ось ваш Бог, помста прийде, як Божа відплата,
Він прийде й спасе вас!» (Іс. 35:4). Просіть, щоб
Господь зміцнив вашу внутрішню людину, щоб
Його сила наповнили вас і щоб ви не піддалися
спокусі і страх не переміг вас (Еф. 3:16).
Я хочу поділитися з вами об’явленням, яке
Бог дав мені. Коли Господь говорить з нами через Своє Слово і каже «Не бійся», це не означає,
що Він наказує нам не відчувати страх. Він каже:
«Коли тобі страшно, коли диявол атакує тебе, не
відступай і не тікай. Продовжуй рухатися, робити свою справу, навіть коли ти боїшся».
Довгий час, відчуваючи страх, я вважала себе
боягузкою. Тепер я навчилась, що для того, аби подолати страх, треба визнати, що він є, протистояти
йому і продовжувати робити те, що Бог сказав.
Навіть якщо тобі буде страшно це робити.
Давид каже Господу: «Шукав я був Господа,
і Він озвався до мене, і від усіх небезпек
(страхів) мене визволив» (Пс. 33:5, версія Living
Bible). Апостол Іван нагадує нам: «Страху немає в
любові, але досконала любов (повна, завершена)
проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж
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боїться, той не досконалий в любові (не виріс в
любові до повної досконалості)» (1Iв. 4:18).
Пам’ятай, що Бог любить тебе! Він
піклується про тебе, отож тобі нічого боятися.
Можливо, здається, що тобі ніколи не вдасться
повністю звільнитися від страху. Якщо так, то
блему раз і назавжди, але зазвичай Він робить
це поступово, крок за кроком. Радій, бо Господь
змінює тебе. Він розпочав гарну роботу і
обов’язково її завершить (Фил. 1:6).
«Господь моє світло й спасіння моє, кого буду боятись? Господь — то твердиня мого життя, кого буду лякатись?» — запитує псалмоспівець (Пс. 26:1). «Бо Він заховає мене дня
нещастя в Своїй скинії, сховає мене потаємно в
Своєму наметі, на скелю мене проведе! А тепер
піднесеться моя голова понад ворогами моїми
навколо мене, і я в Його скинії буду приносити
жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та
грати Господеві!» Далі Давид продовжує, що коли стануться неприємності, Бог сховає його. Він
поставить його на високій скелі, зробить недосяжним для ворогів (Пс. 26:5,6). Коли Господь це
зробить, Давид принесе Йому пожертву і співатиме хвалу з великою радістю. Те, що Бог зробив
для Давида, зробить і для тебе. Віруй у Господа.
Він має силу звільнити тебе від страху.
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Послухай уважно, що сказав Ангел Божий
Даниїлові: «А він промовив до мене: Не бійся, Даниїле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб упокоритися
перед лицем твого Бога, були почуті слова твої,
і я прийшов ради твоїх слів (відповісти тобі)»
(Дан. 10:12). Диявол переконуватиме, що Бог не
чує твоїх молитов і не відповість на них.
Пам’ятай, що Слово Боже — меч Духа (Еф. 6:17).
Цим мечем ти перемагаєш ворога. Бережи Слово у своєму серці, розмірковуй над ним удень і
вночі. Тільки коли знаєш його, ти зможеш
розпізнати брехню сатани. Сповідуй Слово Боже,
і Воно приведе тебе до перемоги.
Можливо, ти боїшся говорити з тими, хто
має владу у твоєму житті. Можливо, ти впевнений, що не зможеш перемогти обставини, що
склалися. Тоді послухай слова Ісуса: «А коли вас
водитимуть до синагог, і до урядів, і до влад, не
турбуйтеся, як або що відповідати чи що говорити, Дух бо Святий вас навчить тієї години,
що потрібно казати!» (Лк. 12:11,12, TLB).
Коли ти відчуваєш, що готовий здатися, повторюй Псалом 22:1–6 (ВКЯ). Нехай він стане
твоїм сповідан ням віри в Гос пода, Його
підтримку і турботу.
«Господь — то мій Пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить
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мене, на тихую воду мене запровадить! Він душу мою відживляє, провадить мене ради Ймення
Свого по стежках справедливости. Коли я піду
хоча б навіть долиною смертної темряви, то не
буду боятися злого, бо Ти при мені, Твоє жезло й
Твій посох вони мене втішать! Ти передо мною
трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову
Ти намастив був оливою, моя чаша — то надмір
пиття! Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи!»

Висновок.
Стійте в свободі!
У цій книжці я ділюся з тобою тим, що каже
Писання про Божу любов, про чудове майбутнє,
яке Господь запланував для тебе, про твою праведність у Христі та свободу від страху. Всі ці
обіцянки записано в Біблії. І це — твій спадок як
служителя Божого. Але тобі треба також знати,
що диявол намагається вкрасти його в тебе. Він
хоче, аби ти повернувся під ярмо гріха. Ось чому
апостол Павло попереджає: «Христос для волі
нас визволив. Тож стійте в ній та не піддавайтеся знову в ярмо рабства!» (Гал. 5:1, ВКЯ).
Важливі складові переможного християнського життя — це стійкість, терпіння, наполегливість,
43

Зцілення розбитих сердець

невідступність: «Тож не відкидайте відваги своєї,
бо має велику нагороду вона. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити й
прийняти обітницю (насолодитись нею сповна)»
(Євр. 10:35,36).
Батько Небесний хоче, щоб ти насолодився
сповна всім, що Він забезпечив для тебе через
кров Ісуса. Будь впевненим і цілеспрямованим.
Зараз прийми рішення, що ти ніколи не відступиш. Сповідуй Слово Боже, доки воно не стане
частиною твого єства. Завжди пам’ятай, що Бог
любить тебе і що в Його Слові — життя.

Писання каже
Вступ. Слово Боже
Бог послав Своє слово та уздоровив мене, і
урятував мене від руйнування та з хвороби!
(Пс. 106:20).
Я блажен (маю щастя, успіх, процвітання),
тому що я не живу за радою несправедливих людей (не слідую їхнім порадам, планам та меті),
не стою на дорозі грішних, не сиджу в зібраннях
злоріків. Але моє прагнення, бажання та насолода — перебувати в законі Господа, будувати на
ньому своє життя (вчення, інструкції, принципи
Бога). Я постійно розмірковую (вивчаю, заглиблююсь) над Словом удень та вночі. І я буду як
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дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в’яне
його, і все, що я буду чинити, буде щаститься
мені! (Пс. 1:1–3).
Книга цього Закону не відійде від моїх уст,
але я буду розмірковувати над нею вдень та
вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зроблю щасливими дороги свої,
робитиму все з мудрістю, і тоді щаститиме
мені, ма ти му в усіх спра вах ве ли кий успіх (Iс.
Нав. 1:8).
Бож дуже близько до мене Слово, воно в устах моїх та в серці моїм, щоб виконувати Його
(Повт. Зак. 30:14).
Слово Боже матиме таку силу в моїх устах:
порожнім до Бога воно не вертається (не зробивши ніякого впливу), але зробить, що Він пожадав,
і буде мати поводження в тому, на що Він його
посилав! (Iс. 55:11).
Тому що я відкритим обличчям, як у дзеркало, дивлюся на славу Господню (у Слово Боже), я
постійно змінююся в Його образ від слави на
славу, як від Духа Господнього (2Кор. 3:18).
Слово Боже — то правда, воно є істина.
Коли я вивчаю та розмірковую над ним, я
пізнаю правду, а правда мене вільним зробить!
(Iв. 17:17; 8:32).
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Любов Божа
Але в цьому всьому я більш ніж переможець у
Тім, Хто мене полюбив. Бо я пересвідчився (я
впевнений), що ні смерть, ні життя, ні Анголи,
ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні
вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не
зможе відлучити мене від любови Божої, яка в
Христі Ісусі, Господі моїм! (Рим. 8:37–39).
Так бо Бог полюбив мене, що дав Сина Свого
однородженого за мене, щоб я, хто вірує
(довіряє, залежить, покладається) в Нього, не
згинув (став втраченим, загубленим, пережив
руйнування), але мав життя вічне (нескінченне)
(Iв. 3:16).
…бо Отець любить Сам мене за те, що я полюбив Ісуса та й увірував, що Він вийшов від Бога
(Iв. 16:27).
Я люблю Ісуса, тому що маю та зберігаю заповіді Господні. І тому, що я люблю Ісуса, мене
полюбить Його Отець, і Ісус полюбить мене, і
об’явиться мені Сам (відкриється мені) (Iв. 14:21).
Я люблю Господа, бо Він спочатку полюбив
мене (1Ів. 4:19).
Яка дорога Твоя милість, о Боже, і ховаюсь
я в тіні Твоїх крил, покладаючи надію на Тебе
(Пс. 35:8).
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Господи, випробував Ти мене та й пізнав моє
серце, Ти знаєш сидіння моє та вставання моє,
думку мою розумієш здалека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, бо
ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи,
знаєш те все! Оточив Ти мене ззаду й спереду, і
руку Свою надо мною поклав. Дивне знання над
моє розуміння, високе воно, я його не подолаю!
Куди я від Духа Твого піду, і куди я втечу від Твого
лиця? Які дорогі мені стали думки Твої, Боже, як
побільшилося їх число, перелічую їх, численніші
вони від піску! Як пробуджуюся, то я ще з Тобою
(Пс. 138:1–7; 17,18).
І проте Господь буде чекати (надіятись,
прагнути, шукати), щоб помилувати мене, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити
наді мною. Бо Господь — то Бог правосуддя: блаженний (щасливий, успішний, гідний заздрощів)
я, тому що надію на Нього кладу, шукаю і чекаю,
прагну Його (Його перемоги, люб’язності, любові,
миру, Його радості, Його справедливості,
незмінного партнерства)! (Iс. 30:18).
Господь не кине мене сиротою (не залишить без надії). Він прибуде до мене! (Iв. 14:18).
…бо мій батько та мати моя мене кинули,
та Господь прийме мене (всиновить як Своє
рідне дитя)! (Пс. 26:10).
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Христос через мою віру замешкав (оселився,
зробив Своїм власним помешканням) у моєму
серці, щоб я, закорінений і оснований в любові,
зміг зрозуміти зо всіма святими, що то ширина й довжина, і глибина й вишина, і пізнати
Христову любов, яка перевищує знання, щоб я
був на пов не ний вся кою по вно тою Бо жою
(Еф. 3:17–19).
Ісус полюбив мене, як Отець полюбив Його,
тому я перебуваю в Його любові! Він має до мене
найбільшу любов — ту, як хто свою душу поклав
би за друзів своїх (Iв. 15:9,13).
А Бог доводить Свою любов до мене тим, що
Христос умер за мене, коли я був ще грішним
(Рим. 5:8).
Маю в Ньому відкуплення кров’ю Його, прощення провин, через багатство благодаті Його
— Він розуміє мене краще за всіх і знає, що найБо зрушаться гори й холми захитаються,
та милість Божа не відійде від мене, і заповіт
Його миру не захитається, каже мій милостивець, Господь (Iс. 54:10).
Вірний Бог (гідний довіри, завжди виконує
Свої обіцянки, я залежу від Нього), що я через
Нього покликаний до спільноти Сина Його Ісуса
Христа, Господа нашого (1Кор. 1:9).
48

Зцілення розбитих сердець

Благослови (прослав з подякою), душе моя,
Господа, і все нутро моє — святе Ймення Його!
Благослови (прослав з подякою), душе моя, Господа, і не забувай за всі добродійства Його! Всі провини Мої (кожну з них) Він прощає, всі недуги мої
(кожен із них) вздоровляє. Від могили життя моє
Він визволяє, Він милістю та милосердям мене
коронує (Пс. 102:1–4).
Господь ба жання моє на сичає до бром,
відновиться, мов той орел, моя юність! Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий. Не завжди на
нас ворогує, і не навіки заховує гнів. Бо як високо
небо стоїть над землею, велика така Його
милість до тих, хто боїться Його, як далекий від
заходу схід, так Він віддалив від нас наші провини! Він ставиться до мене як батько, жалує і
пожалівся наді мною, тому що я поважаю Його,
а милість Господня від віку й до віку (Пс. 102: 5,6,
8,9, 11–13,17).
Милість оточує мене, любов з подостатком, тому що я надію свою покладаю на Господа!
(Пс. 31:10).
Я благословлятиму Господа кожного часу,
хвала Йому завсіди в устах моїх, незважаючи на
те, що відбувається! Душа моя буде постійно хвалитися Господом, Його милістю та добротою,
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хай це почують слухняні, хто в розчаруванні,
приймуть це в своє серце, і нехай звеселяться!
Зо мною звеличуйте Господа і підносьте Ім’я
Його разом! Шукав я був Господа, і Він озвався до
мене, і від усіх небезпек, від усіх моїх страхів
мене визволив. Приглядайтесь до Нього й засяєте, і не посоромляться ваші обличчя! Я взивав,
і Господь його вислухав, і від усіх моїх бід його
визволив. Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Я скуштував і побачив, який добрий Господь, я бачив
яка блаженна людина, що надію на Нього кладе!
(Пс. 33:2–9, TLB).

Твоє майбутнє
Нужденному всі дні лихі (через стурбованість у думках та погані передчуття), але
тому, що я маю радісне серце, в мене добре на
серці, в мене гостина постійно (незважаючи на
обставини) (Пр. 15:15).
Немов би не вірував я, що в країні життя я
побачу Господнє добро! Але надіюся я на Господа, буду сильний, і хай буде міцне моє серце, і я
надіюся на Господа і чекаю від Нього! (Пс.
26:13,14).
Я знаю, що Господні думки про мене — думки
спокою, а не зло, щоб дати мені будучність та
надію (Єр. 29:11).
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Чого, душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я Йому буду ще
дякувати за спасіння Його, мого Бога! (Пс. 41:12).
А ця надія не засоромить і не розчарує мене,
бо любов Божа вилилася в моє серце Святим
Духом, даним мені (Рим. 5:5).
Бо сонце та щит Господь, Бог! Господь дає
милість та славу, добра не відмовляє мені, бо я в
невинності ходжу (Пс. 83:12, ВКЯ).
Я певний того, що Той, Хто в мені розпочав
добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса
(Фил. 1:6).
Бо я Його твориво (ручна робота, витвір),
створений в Христі Ісусі (перероджений) на
добрі діла, які Бог наперед приготував (заздалегідь запланував), щоб я в них перебував (жив
гарним, насиченим добром життям, яке Бог
запланував та забезпечив для мене) (Еф. 2:10).
Для кожної справи є час і мета, і на всяке
там діло. Тому я покорюсь під міцну Божу руку,
щоб Він мене Свого часу повищив (Екл. 3:17),
(1Петр. 5:6).
Бо ще на умовлений час це видіння, і
приспішає кінець, і не обмане. Якщо б протягнулось, чекай його із терпінням, бо воно конче
прийде, не спізниться (Ав. 2:3, TLB).
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Я, хто прибіг прийняти надію, що лежить
переді мною, маю потіху міцну. Надія, що я маю,
для душі моєї як котвиця, міцна та безпечна
(Євр. 6:18,19).
Я не боюсь, бо впевнений і знаю, що все
допомагає мені на добре, бо я люблю Бога, та
покликаний Його постановою (Рим. 8:28).
Мій Бог може зробити значно більш над усе,
чого я прошу або думаю, силою, що діє в мені
(незрівнянно більше від наших найбільших прохань,
молитов, бажань, думок, надій, мрій) (Еф. 3:20).
У Нім я став спадкоємцем, бувши призначений наперед постановою Того, Хто все чинить
за радою волі Своєї (Еф. 1:11).
Книга цього Закону не відійде від моїх уст,
але буду розмірковувати вдень та вночі, щоб
додержувати чинити все, що написано в ній, бо
тоді зроблю щасливими дороги свої, і тоді буде
щастити мені (Iс.Нав. 1:8).
Бож дуже близьке до мене Слово, воно в устах моїх та в серці моїм, щоб виконувати його
(Повт.Зак. 30:14).
Так буде і Слово Боже, що виходить із уст
моїх, мати силу в моєму житті: порожнім воно
не вертається (без того, щоб створити ефект,
без користі), але зробить, що Він пожадав, і
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буде мати поводження в тому, на що Він його
посилав (Іс. 55:11).
Тому що я відкритим обличчям, як у дзеркало,
дивлюся на славу Господню, я змінююсь в той же
образ від слави на славу, як від Духа Господнього
(2Кор. 3:18).
Я не стосуюсь до віку цього, але перемінююсь
відновою мого розуму, щоб пізнати мені, що то є
воля Божа, добро, приємність та досконалість
(Рим. 12:2).
…що мені Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона
— Христос у мені, надія слави! (Кол. 1:27).
Як Бог, я кличу неіснуюче як існуюче, я проголошую, що я належу до вибраного роду, я священство царське, належу до народу святого, я
власність Божа, щоб звіщати чесноти Того,
Хто покликав мене із темряви до дивного світла
Свого (Рим. 4:17), (1Петр. 2:9).
Він змилосердиться наді мною, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать
йому, тому що я Божа власність (Мал. 3:17).
Як апостол Павло, я не вважаю, що досягнув.
Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи
до то го, що по пе ре ду, я же нусь до ме ти за
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на го ро дою високого поклику Божого в Христі
Ісусі (Фил. 3:13,14).
Я не буду згадувати вже про минуле, і про
давнє не буду думати! Він зробить нове, воно
тепер виросте. Він зробить для мене дорогу в
степу, а в пустелі річки для мене (Iс. 43:18,19).
Я належу Богові, тому Він стирає провини мої
ради Себе, а гріхів моїх не пам’ятає! (Iс. 43:25).
Я надію складаю на Господа, тому сила моя
відновиться, крила підіймуться, я буду немов ті
орли, буду бігати і не потомлюватися, буду ходити і не стомлюватись! (Iс. 40:31).
Я певний, що Бог має силу й виконати те, що
обіцяв (Рим. 4:21).

Твоя правота у Христі
Для моєї користі Того, Хто не відав гріха, Бог
учинив за мене гріхом, щоб став я Божою правдою
в Нім (я виправданий, і тепер маю правильні стосунки з Ним, по Його милості)! (2Кор. 5:21).
Як Ім’я Твоє, Боже, так слава Твоя аж по
кінці землі, справедливости (правди) повна правиця Твоя! (Пс. 47:11).
Він мене утвердить (встановить, дасть
мені силу, гарантує мою праведність; Він буде
моїм зарученням в усіх негараздах) до кінця
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неповинним бути дня Господа нашого Ісуса
Христа! (1Кор. 1:8).
Блаженний (успішний, щасливий, процвітає
духовно (у стані новонародженої дитини від Бога, яка радіє і насолоджується Його милістю та
спасінням) я, хто голодний та спрагнений правди (правильної позиції перед Богом), бо Бог
повністю задовольнить мене, я нагодований
буду (Мт. 5:6).
Свого тягаря поклав (переклав, віддав) я на
Господа, і мене Він підтримає, Він ніколи не дасть
за хи татися (впас ти, відійти) пра ведно му!
(Пс. 54:23).
Біблія написана для мого блага також, щоб я
пізнав, що маю праведність, і залічиться й мені,
що вірую в Того, Хто воскресив із мертвих Ісуса,
Господа нашого (Рим. 4:24).
Отож, виправдавшись (проголосити невинним, виправдати, бути в правильних стосунках
із Богом) вірою, я маю мир із Богом через Господа
нашого Ісуса Христа (Рим. 5:1).
Блаженні (щасливі, успішні) по мені будуть
мої діти, тому що я праведний і ходжу у своїй
неповинності! (Пр. 20:7).
Спасіння моє від Господа, Він моя твердиня за
час лихоліття, тому що я праведний (Пс. 36:39).
55

Зцілення розбитих сердець

Жодна зброя, що зроблена буде на мене, не
матиме успіху, і кожнісінького язика, який стане
зі мною до суду, осуджу. Це спадщина моя як Господнього раба, моє оправдання від Бога! (Iс. 54:17).
Очі Господні на мені, уші ж Його на мій зойк,
тому що я праведний. Коли я кличу, то мене чує
Господь, і з усіх утисків моїх визволяє мене, тому
що я праведний. Коли багато лихого для мене,
визволяє Господь мене від усіх негараздів та бід.
Господь визволить душу мою, і винним я не буду,
бо вдаюся до Нього, тому що я служу Богу! (Пс.
33:16,18,20,23).
Буду міцно поставлений правдою, стану
далеко від утиску, бо не боятимусь, і від страху,
бо до мене не зблизиться він (Iс. 54:14).
Я безпечний, немов той левчук, тому що я
праведний, справедливий (безкомпромісний)
(Пр. 28:1).
Бо я маю не такого Первосвященика, що не
міг би співчувати слабостям моїм, але випробуваного в усьому, подібно до мене, окрім гріха.
Отож приступаю з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної
допомоги знайти благодать (у правильний час,
саме тоді, коли я її потребую) (Євр. 4:15, 16).
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Тож тим більше врятуюсь Ним від гніву тепер, коли кров’ю Його я виправданий (Рим. 5:9).
Блажен (щасливий, успішний, гідний заздрості) я, що за радою несправедливих не ходжу
(не живу за їхніми порадами, планами та метою), і не стою (збираюсь діяти у цьому напрямі) на дорозі грішних, і не сиджу (спокійно
відпочиваю) на сидінні злоріків, та в Законі Господнім (принципах, інструкціях, вченні Божому)
моя насолода, і про Закон Його вдень та вночі я
розмірковую! І я буду, як дерево, над водним
по то ком по са д же не, що ро дить свій плід
своєчасно, і що листя не в’яне його, і в усіх
справах буде щаститься мені! (Пс. 1:1–3).
Книга цього Закону не відійде від моїх уст,
але буду роздумувати про неї вдень та вночі,
щоб додержувати чинити все, що написано в
ній, бо тоді зроблю щасливими дороги свої, і
тоді буде щастити мені (Iс.Нав. 1:8).
Господнє Ім’я — сильна башта: як праведний, я втечу до неї і буду безпечний (Пр. 18:10).
У День Христа я як праведний, буду цвісти в
його дні, і мати спокій великий, аж поки світитиме місяць (Пс. 71:7).
Оце заповіт, що його встановив Бог зі мною,
Закони свої Він дав в моє серце, і в моїх думках
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написав їх. А моїх гріхів та несправедливостей
моїх Він більш не згадає!
А де їхнє відпущення, там нема вже жертвоприношення за гріхи (Євр. 10:16–18).
Я маю повну свободу та відвагу входити до
святині кров’ю Ісусовою, новою й живою дорогою, яку для мене обновив Він через завісу, цебто
через тіло Своє (Євр. 10:19,20).
Для моєї користі Того, Хто не відав гріха,
Бог учинив за мене гріхом, щоб став я Божою
правдою в Нім (я виправданий і маю правильні
стосунки із Ним, по Його милості!) (2Кор. 5:21).

Перемога над страхом
Бо не дав мені Бог духа страху (малодушності, боягузтва, різних страхів), але сили, і любови, і здорового розуму, дисципліни та самоконтролю (2Тим. 1:7).
Шукав (прагнув) я був Господа (потребував
авторитету Його Слова), і Він озвався до мене, і
від усіх небезпек (страхів) мене визволив (Пс. 33:5).
Я не дозволю, щоб моє серце тривожилось,
ані лякалось (не треба боятись, тремтіти від
страху) (Ів. 14:27).
Того дня, коли страх обгортає мене, я надію
на Тебе кладу, я в Бозі хвалитиму слово Його, на
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Бога надію кладу, й не боюся, що тіло учинить
мені? (Пс. 55:4,5).
Мені немає чого боятись, зі мною Бог, і не
страшуся, бо Він Бог мій! Він допоможе мені,
так, Він тримає міцно мене. Зміцнить Він мене,
і мені поможе, і правицею правди Своєї мене
підтримає (Іс. 41:10).
Сам бо Бог сказав: Я тебе не покину, ані не
відступлюся від тебе (Я ніколи, ніколи, ні за яких
обставин не залишу тебе без надії та допомоги,
не дозволю тобі програти, впасти. Заспокойся, Я
тримаю тебе! Запевняю, що не залишу)! Тому то
я сміливо кажу: Господь мені помічник, і я не злякаюсь нікого: що зробить людина мені? (Євр. 13:5,6).
Господь, Бог мій, держить мене за правицю
й говорить до мене: Не бійся, Я тобі поможу!
(Іс. 41:13).
І знаю, що мені, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на
добре (Рим. 8:28).
Каже Господь, що створив мене: Не бійся, бо
Я тебе викупив, Я покликав ім’я твоє, Мій ти!
Коли переходитимеш через води, Я буду з тобою, а через річки — не затоплять тебе, коли
будеш огонь переходити, не попечешся, і не буде
палити тебе його полум’я. Бо Я Господь, Бог твій,
Святий Ізраїлів, твій Спаситель! (Іс. 43:1–3).
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Я не буду боятись, тому що страх мучить.
Замість цього я буду мужнім, відважним та
сміливим, щоб мати доступ (вільний доступ без
страху і перешкод) до Бога у надії через віру в
Нього. Я не буду слабким, розчарованим через
страх (1Ів. 4:18, Еф. 3:12,13).
Бог для мене охорона та сила (сильний та
стійкий до спокус), допомога в недолях, що часто трапляються, тому я не лякатимусь, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце
морів! (Пс. 45:2,3).
Я буду сильним, мужнім та дуже відважним.
Я не буду боятись, бо Господь Бог мій зі мною в
усьому, всюди, де я буду ходити (Іс.Нав. 1:9).
Я не буду боятись, бо ось око Господнє на
мені, бо я поважаю Його, я надію на милість Його
покладаю (Пс. 32:18).
Я не буду турбуватись та журитися про
завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожний день має досить своєї турботи!
(Мт. 6:34).
Я не боюся, тому що сорому не знаю, і не
соромлюсь, бо не буду застиджений, бо
про сором свого юнацтва забуду, а ганьби
удівства свого не буду вже пам’ятати!.. Бо Муж
мій, Творець твій, Господь Саваот йому Ймення,
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а мій Викупитель Святий Ізраїлів, Він Богом
усієї землі буде званий! (Іс. 54:4,5).
Коли в мене є спокуса впустити страх у
своє серце, я кажу собі: Будь міцним, не лякайся!
Ось мій Бог, помста прийде, як Божа відплата,
Він прийде й спасе мене! (Іс. 35:4).
Я не боюсь, тому що Бог дав мені за багатством слави Своєї силою зміцнитися через Духа
Його в чоловікові внутрішнім (Він Сам перебуває в мені) (Еф. 3:16).
Я буду славити і підносити Його Ім’я, бо
шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх
небезпек (страхів) мене визволив (Пс. 33:5, TLB).
Я не боюся, бо страху немає в любові, але досконала любов (повна, завершена) проганяє
страх геть, бо страх має муку. Я не боюся, бо
вдосконалююсь в любові (зростаю в любові до
повної досконалості) (1Iв. 4:18).
Господь моє світло й спасіння моє, кого буду
боятись? Господь — то твердиня мого життя,
кого буду лякатись? Бо Він заховає мене від дня
нещастя в Своїй скинії, сховає мене потаємно в
Своєму наметі, на скелю мене проведе! А тепер
піднесеться моя голова понад ворогами моїми
навколо мене, і я в Його скинії буду приносити
жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господові у великій радості! (Пс. 26:1,5,6, TLB).
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Я не буду боятись, бо від першого дня, коли я
дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, і щоб
упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова мої, і Бог послав Янгола, який прийшов
ради моїх слів (відповісти мені) (Дан. 10:12).
А коли водитимуть мене до урядів і до влад,
не буду турбуватися, як або що відповідати чи
що говорити, Дух бо Святий навчить мене тієї
години, що потрібно казати! (Лк. 12:11,12, TLB).
Господь — то мій Пастир, тому в недостатку не буду, на пасовиськах зелених оселить
мене, на тихую воду мене запровадить! Він душу мою відживляє, провадить мене ради Ймення
Свого по стежках справедливости. Коли я піду
хоча б навіть долиною смертної темряви, то не
буду боятися злого, бо Ти при мені, Твоє жезло й
Твій посох вони мене втішать! Ти передо мною
трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову
Ти намастив був оливою, моя чаша — то надмір
пиття! Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму
в домі Господньому довгі часи! (Пс. 22:1–6, ВКЯ).
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Будь впевненим!
Христос для волі мене визволив. Тож я
стоятиму в ній та не піддамся знову в ярмо
рабства! (Гал. 5:1).
Я не відкину відваги своєї, бо має велику нагороду вона. Бо мені терпеливість потрібна,
щоб Божу волю вчинити й прийняти обітницю
(насолодитись нею сповна) (Євр. 10:35,36).

Примітки
Вірші зі Святого Письма, позначені ВКЯ,
взято з перекладу Біблії за версією Короля
Якова (King James Version). Вірші, позначені
TLB, взято з перекладу Біблії The Living Bible
1971. Використано з дозволу Tyndale House
Publishers, Inc., Wheaton, Illinois 60189. Усі права
захищено. Вірші, позначені NAS, взято з
перекладу Біблії New American Standard Bible.
Copyright The Lockman Foundation 1960, 1962,
1963, 1968, 1971, 1972, 1975, 1977.
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Час змiн
Все тiльки починається
Говорити, щоб побачити
Коли ж, Господе, коли?
Лiки вiд нудьги
Не просто слова
Eмоції друг або ворог?

ЧЕКАЄМО НА ВАШІ ЛИСТИ ЗА АДРЕСОЮ:
Росія, 101000, м. Москва, а/с 789,
УК «МЕДІА-МИР»,
Джойс Майєр
або
Україна, 01001, м. Київ-1, а/с 355,
MБО «Медіа Мир Інт.»,
Джойс Майєр
Ел. адреса: jm@joycemeyer.ru
Наш телефон у Москві: +7 (495) 727-14-68
Наш телефон у Києві: +38 (044) 451-83-12
Відвідайте сайт
«Служіння Джойс Майєр»
www.joycemeyer.ru
Програми Джойс Майєр можна дивитися
на декількох різних мовах на сайті
tv.joycemeyer.org

