
 



Любий друже!
Надсилаємо Вам книгу 

Джойс Майєр «Зцiлення розбитих сердець».

Вам важко повірити в те, що Бог любить Вас, пі-
клується про Вас і приготував для Вас так багато      
чудового? Тоді існує ймовірність, що Вас колись силь-
но образили чи навіть поранили, чи, можливо, Ви 
вважаєте себе недостойними Божої любові. 

Ця книга допоможе Вам відчути Божу любов, 
здобути впевненість у майбутньому і навчитися пе-
ремагати страх. 

Боже Слово живе, і воно буде діяти у Вашому жит-
ті, збагачуючи її і роблячи повноцінною і яскравою. 
Бог зцілить Ваше розбите серце і поверне Вам надію 
на краще майбутнє.

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!



Джойс Майєр

Зцілення 
розбитих 
сердець

Відновлення 

через силу Слова Божого

Київ
2006



Усі цитати з Писання без спеціальних позначок взято
з Розширеного перекладу Біблії — The Amplified
Bible. 

Зцілення розбитих сердець  
Відновлення через силу Слова Божого
© 2006 Джойс Май ер

Healing the Brokenhearted 
ISBN 0&892774&796&X
© 1997 by Joyce Meyer

Переклад: Наталія Фролова
Редакція і коректура: Світлана Красовська 
Верстка: Абрамян С.

Усі права закріплено міжнародним законом про
авторські права. Зміст книжки та обкладинки не
може бути відтворено цілком чи частково в
будь&якому вигляді без письмового дозволу видавця.



Зміст

Вступ. Слово Боже ..........................................6
1. Пізнати Божу любов .................................10
2. Бути впевненим

у своєму майбутньому .............................18
3. Пізнати свою праведність у Христі .......26
4. Перемагаючи страх у своєму житті .......35
Висновок. Стійте в свободі! .........................43
Писання каже
Вступ. Слово Боже .........................................44
Любов Божа ....................................................46
Твоє майбутнє ................................................50
Твоя правота у Христі ...................................54
Перемога над страхом ..................................58
Будь впевненим! ............................................63

Примітки ........................................................63



Вступ. Слово Боже
Він послав Своє слово та їх уздоровив, і їх

урятував з їхньої хвороби!

Псалом 106:20

- ат он оВ .сан єяньлівз і єюліцз еж оБ ов олС
кож змінює нас і на ше жит тя. Сло во Бо же
змінить те бе.

У Псалмі 1:1–3 Да вид пи ше, що лю ди на, яка
розмірко вує над Сло вом удень та вночі, бу де як
де ре во, над вод ним по то ком по са д же не, і все,
що во на чи нить, ща с тить ся їй.

Бу ти по са д же ним над вод ним по то ком —
- гяс од ог оьц шеж ом иТ .миньлібатс ит уб єач ан зо

ти. Як? Пе ре бу ва ти в Слові Бо жо му.
Розмірко ву ва ти над Сло вом — оз на чає по -

вто рю ва ти йо го знов і знов у своїх дум ках,
про мов ля ти, як Гос подь на ка зав Своєму слузі
Ісу сові На ви ну: «Не хай кни га цьо го За ко ну не
відійде від твоїх уст, але бу деш роз ду му ва ти
про неї вдень та вночі, щоб до дер жу ва ти чи ни ти

- ил сащ шиб орз ідот об ,йін в он ас ип ан ощ ,есв
ви ми до ро ги свої, і тоді бу де ща с ти ти тобі»
(Іс. Нав. 1:8).

- ак ан ман 41:03 ун ок аЗ ян нер отв оП ізинК У
за но: «Бож ду же близь ка до те бе та річ, во на в
ус тах твоїх та в серці твоїм, щоб ви ко ну ва ти її».
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А в Книзі про ро ка Ісаї 55:11 чи таємо, що
Гос подь обіцяє нам: «…так бу де і Сло во Моє, що
ви хо дить із уст Моїх: по рожнім до Ме не во но не

ед уб і ,вад аж оп Я ощ ,ьтиб орз ела ,ясьтєат рев
»!вал ис оп ог ой Я ощ ан ,ум от в ян неж д ов оп ит ам

Апо с тол Пав ло по вчає нас, що ми, як у дзер -
ог оЙ у ,юн доп соГ ув алс ан ісв яс ом ив ид ,ол ак

Сло во, і змінюємо ся, чи транс фор муємось. Про
це йдеть ся у Дру го му по сланні до ко рин тян 3:18.

ом ич аб жок ат им ,юн доп соГ ув алс ан ьсич ял виД
ілідзор ум ош реп У .ят тиж ог ош ан ялд налп ог оЙ

орп ал ваП ав олс омєат ич няс ефе од ян налс оП
зер еч яннісапс налп йинчів виб ор зор гоБ ощ ,ет
.ан йач ивз дан — сан од воб юл ог оЙ об ,ат с ирХ

Бог лю бить те бе і має гар ний план для тво го
.ит ав удівопс і ец в ит ирівоп аб ерт ібоТ .ят тиж

Ди я вол на ма гається зруй ну ва ти Бо жий
оБ ?ум оЧ .ітсондіг ят туч оп еб ет в ит с ар ку ,налп

він ні за що не хо че, аби ти вірив, що Бог лю бить
шем ит уч ит ощ кя :єанз ан ат аС .иджваз еб ет
єовт у ем ит ял парт оп он ов ощ кя ,еж оБ ов олС
,еч ох ен нів І .еб ет ьтинімз ец от ,ик муд їовт ,ец рес
.ук жинк юц ал ас ип ан я ум оч ьсО .яс ол атс кат бощ

В ній містять ся ци та ти з Пи сан ня, які, я вірю,
змінять твою са мо оцінку, а от же, твоє те перішнє
і май бутнє жит тя ста не інак шим.

Як ска за но в Біблії, ти був ство ре ний за об ра -
,еж ак гоБ ощ ,ет в аріВ .)72:1 ят туБ( миж оБ моз

змінює са мо оцінку. За пи тай по дум ки: «Якої я
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дум ки про се бе? Яке моє став лен ня до се бе?» А
потім за пи тай: «Якої дум ки про ме не Бог? Яке
Йо го став лен ня до ме не?» Те, що Бог ка же про
те бе, на пи са но в Йо го Слові. Вірші зі Свя то го
Пись ма, над ру ко вані в цій книжці, до по мо жуть
тобі по го ди тись із Бо жою дум кою замість то го,
щоб по го д жу ва тись із во ро гом. Інак ше ка жу чи,
увесь цей час ди я вол бре хав тобі, а ти вірив йо му.
На став час повіри ти Бо гові.

У Єван гелії від Іва на 17:17 ска за но, що Сло во
Бо же — це істи на. І са ме во на звільнить нас (Ів.
8:32). Сло во Бо же, Сло во істи ни не тільки
звільнить, а й змінить на ше жит тя і при ро ду.
Ось чо му нам тре ба чи та ти Сло во, вив ча ти Йо го,
розмірко ву ва ти над ним. Во но має осе ли ти ся в
на шо му серці.

У Христі ти мо жеш бу ти впев не ним, на пов -
не ним радістю. Ті, хто шу кає ли ця Бо жо го, —
пе ре можці, друзі Бо га. Про го ло шуй те, що Він
ка же про те бе у Своєму Слові. Як що ти ро би ти -
меш це, Гос подь зміню ва ти ме твоє жит тя.
Замість лю ди ни з роз би тим сер цем, на пов не ним
стра хом, зі сльо за ми на очах ти ста неш Йо го
вірним дру гом, яко го Він лю бить і який ду же
лю бить Йо го.

У Книзі про ро ка Ісаї 61:1–3 чи таємо: «Дух
Гос по да Бо га на мені, бо Гос подь по ма зав Ме не
бла говісти ти су мир ним, по слав Ме не пе рев’яза ти
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зла ма них сер цем, по ло не ним звіща ти сво бо ду, а
в’яз ням відчи ни ти в’яз ни цю, щоб про го ло си ти
рік упо до бан ня Гос по ду, та день по мсти для на -
шо го Бо га, щоб потіши ти всіх, хто в жа лобі,
щоб радість вчи ни ти сіонсь ким жа лоб ни кам,
щоб замість по пе лу да ти їм оз до бу, оли ву ра до с -
ти замість жа ло би, оде жу хва ли замість тем но го
ду ха! І бу дуть їх зва ти ду ба ми пра вед ності
(силь ни ми, про слав ле ни ми, спра вед ли ви ми, пра -
ви ми пе ред Бо гом), са д жан ця ми Гос подніми, щоб
про сла вивсь Гос подь!»

Так, Гос подь змінить те бе. Він змінить твій
ха рак тер. Твоє жит тя. Бог лю бить те бе. Ти —
особ ли ва лю ди на. Во рог не хо че, аби ти відчу вав,
що те бе люб лять. Але Бог хо че. 

Далі ти дізнаєшся і, га даю, на вчиш ся то го,
як бу ти впев не ним у Божій лю бові, як бу ти впев -
не ним у своєму май бут нь о му, усвідо млю ва ти
свою пра ведність (хто ти у Христі), як бо ро ти ся зі
стра хом, який кра де Божі бла го сло вен ня, котрі є
ча с ти ною тво го жит тя. Не хай Гос подь бла го сло -
вить, ко ли ти про го ло шу ва ти меш Йо го Сло во, яке
не по вер тається по рожнім до Ньо го. Не хай це
Сло во до сяг не Йо го ме ти у твоєму житті.

Зцілення розбитих сердець
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1
Пізна ти Бо жу лю бов

Але в цьо му всьо му ми пе ре ма гаємо Тим, Хто
нас по лю бив. Бо я пе ресвідчив ся, що ні смерть, ні
жит тя, ні Ан го ли, ні вла ди, ні те перішнє, ні май -
бутнє, ні си ли, ні ви ши на, ні гли би на, ані інше яке

,їож оБ ив об юл дів сан ит ич улдів еж омз ен янніровтс
яка в Христі Ісусі, Гос поді нашім!

До рим лян 8:37–39

У цьо му урив ку апо с тол Пав ло за пев няє:
не зва жа ю чи на те, що мо же по вста ти про ти нас
у житті, ми більше, ніж пе ре можці в Ісусі Христі.
Він так лю бить нас, що віддав Своє жит тя.

У Єван гелії від Іва на 3:16 ска за но: «Так бо
Бог по лю бив світ, що дав (навіть) Си на Сво го
Од но ро д же но го (єди но го), щоб ко жен, хто вірує
(довіряє, за ле жить від, при клеєний до) в Ньо го,
не зги нув (був втра че ний, зруй но ва ний), але мав

 .»)ен нечніксен( енчів ят тиж - ас ьтиб юл кат сусІ
ме те бе, що віддав би Своє жит тя, навіть як би ти
був єди ною лю ди ною на пла неті.

Іван, улюб ле ний учень Ісу са, ка же: «Стра ху
не має в лю бові, але до с ко на ла (по вна, за вер ше на)
лю бов про га няє страх геть, бо страх має му ку.
Хто ж боїться, той не до с ко на лий в лю бові (не
виріс до до с ко на лості по вно ти лю бові)» (1Iв. 4:18).

Зцілення розбитих сердець
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Страх є оз на кою то го, що ми й досі не ро -
зуміємо, як Бог лю бить нас. Як що ти усвідо млюєш
не о сяжність Бо жої лю бові, це про же не всі стра -
хи з тво го жит тя. Ісус ка же: «…бо Отець (ніжно)
лю бить Сам вас за те, що ви по лю би ли Ме не та й
увіру ва ли, що Я вий шов від Бо га» (Ів. 16:27).

Тобі важ ко повіри ти, що Бог піклується про
те бе? Ба га то років я не мог ла прий ня ти Бо жу
лю бов до се бе, бо вва жа ла, що маю бу ти гідною
Йо го лю бові. Але те пер я знаю: Він лю бить ме не,
не зва жа ю чи на те, що я не до ско на ла.

У Єван гелії від Іва на 14:21 Ісус на га дує нам:
«Хто за повіді Мої має та їх зберігає, той
(справді) лю бить Ме не. А хто (справді) лю бить
Ме не, то по лю бить йо го Мій Отець, і Я (та кож)
по люб лю Йо го, і об’яв люсь (відкри юсь) йо му Сам
(Він справді по ба чить Ме не в ре аль ності)».

Ісус хо че бу ти ре аль ним для те бе. Слух -
няність — це плід справжньої лю бові. Але ти
ніко ли не змо жеш лю би ти Бо га настільки, щоб
слу ха ти ся Йо го, по ки спо чат ку не прий меш Йо го

- од »ит ип ук« оба її ит иб ор аз шеж ом ен иТ .івоб юл
б ри ми спра ва ми чи за слу жи ти гар ною по -
ведінкою. Бо жа лю бов — це по да ру нок, во на бе зу -
мов на. Ми мо же мо її ма ти за вдя ки Хри с ту, Який
став жерт вою, по мер за нас на хресті. Прийміть
Бо жу лю бов за раз. Скажіть: «Я вірю, що Ти
лю биш ме не, Гос по де, і я прий маю твою лю бов».

Зцілення розбитих сердець
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У Пер шо му по сланні від Іва на 4:19 чи таємо:
«Ми лю би мо Йо го, бо Він пер ше нас по лю бив».
Інак ше ка жу чи, ти ро биш це у відповідь на те,
що Він зро бив ба га то років то му. Мож ли во, ти
на ма гаєшся лю би ти Бо га і ро би ти для Ньо го як -
найбільше, аби Він по лю бив те бе. Але ще раз
уваж но про чи тай: еш реп ніВ об ,ог оЙ ом иб юл иМ«
нас по лю бив».

Да вид був упев не ний у Божій лю бові, ко ли
ка зав: - ав ох і ,еж оБ о ,ьтсілим яовТ аг ор од акЯ«
ють ся людські си ни в тіні Твоїх крил» (Пс. 35:8).
Він мав особ ливі осо бисті сто сун ки з Бо гом. Ми
та кож мо же мо їх ма ти, насліду ю чи йо го при клад.
Сповідуй своїми ус та ми сло ва цьо го псал ма:
«Гос по ди, ви про бу вав Ти ме не та й пізнав, Ти
знаєш сидіння моє та вста ван ня моє, дум ку мою
ро зумієш зда ле ка. До ро гу мою та ле жан ня моє

- ен ав олс ещ об ,шєанз їом ітуп ісв иТ і ,шєярімив
ма на моїм язиці, а вже, Гос по ди, знаєш те все!
Ото чив Ти ме не зза ду й спе ре ду, і ру ку Свою на -

- ор єом дан ян нанз ен виД .валк оп юонм од
зуміння, ви со ке во но, я йо го не по до лаю! Ку ди я

- ил ог овТ дів уч етв я ид ук і ,удіп ог овТ ах уД дів
ця?.. Які до рогі мені ста ли дум ки Твої, Бо же, як

ішіннел сич ,хї юучілер еп ,ол сич хї яс ол ишьлібоп
во ни від піску! Як про бу д жу ю ся, то я ще з То бою»
(Пса лом 138:1–7,17,18)

Які сильні сло ва! Про рок Ісая ка же, що Бог
че кає мож ли вості про яви ти Свою до б ро ту до

Зцілення розбитих сердець
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нас: «І про те Гос подь (відвер то) бу де че ка ти
(очіку ва ти, шу ка ти, праг ну ти), щоб по ми лу ва -
ти вас, і то му Він підійметь ся, щоб ми ло сер дя
вчи ни ти над ва ми. Бо Гос подь — то Бог пра во -
суд дя: бла женні (щас ливі, успішні, за про шені)
всі ті, хто (відвер то) надію на Ньо го кла де!
(праг не ма ти Йо го пе ре мо гу, люб’язність, Йо го
лю бов, Йо го мир, Йо го радість, Йо го незрівнян не,
не по руш не парт нер ст во)» (Іс. 30:18).

За мис лись: Бог хо че про во ди ти з то бою час,
бо Він лю бить те бе. Гос подь знає про всі твої по -
невірян ня. Він зби рає твої сльо зин ки в по су ди ну
і за пи сує про кож ну з них у Своїй книзі (Пс. 55:9).

У Єван гелії від Іва на 14:18 чи таємо обіцян ку
Ісу са Своїм уч ням: «Я не ки ну вас си ро та ми (по -

- аж ,им инчімоп зеб ,им ин ешітвен ,им ит ун ик
 »!сав од )ьсун рев оп( уд уб ирп Я ,)им индігюл У

Псалмі 26:10 Да вид пи ше: «…бо мій бать ко та
ма ти моя ме не ки ну ли, та Гос подь прий ме ме не
(вси но вить як Своє ди тя)!» Інак ше ка жу чи, як що
ти не маєш при род ної лю бові, якої праг не і по -
тре бує кож на лю ди на, як що ро ди на відмо ви лась

- ев ак ат ,ан ьлис ак ат воб юл аж оБ :йанз ,еб ет дів

людсь кої лю бові в твоєму житті. Доз воль Йо му
втіши ти те бе, зціли ти твоє роз би те сер це.

Од но го ра зу те бе вси но ви ли в Божій ро дині.
Нині ти — Йо го ди ти на і Він лю бить те бе.

Зцілення розбитих сердець
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Апо с тол Пав ло рев но мо лив ся за віру ю чих у
Ефесі: «…щоб Хри с тос че рез віру за меш кав
(осе лив ся, зро бив Своє постійне по меш кан ня) у
ва ших сер цях, щоб ви, за корінені й ос но вані в

- оБ( им ит явс амісв оз итімуз орз ил гомз ,івоб юл
жи ми по свя че ни ми людь ми, які ма ють цю лю бов),
що то ши ри на й до вжи на, і гли би на й ви ши на
(щоб ви справді мог ли прий ти), і пізна ти (на
прак тиці, от ри ма ти влас ний досвід) Хри с то ву

- ан ив ил уб бощ ,ян нанз єущ ив ер еп акя ,воб юл
пов нені (всім своїм єством) вся кою по вно тою
Бо жою (от ри ма ли найбільший скарб Бо жої при -

мим аС і ютсітявс інен воп ан ил атс і ітсон тус
Бо гом)!» (Еф. 3:17–19).

Так, Бог лю бить те бе, Він піклується про те бе.
У Книзі про ро ка Ісаї 49:16 ска за но, що Гос подь
має твоє зо б ра жен ня, Він вирізьбив йо го на
Своїх до ло нях. У Єван гелії від Іва на 15:9 чи таємо:
«Як Отець по лю бив Ме не, — ка же Ісус, — так і Я
по лю бив вас. Пе ре бу вай те в лю бові Моїй!»

Як Бог лю бить те бе? «Ніхто більшої лю бо ви
не має (ніхто не навів більших до казів) над ту, як
хто свою ду шу по клав би за друзів своїх» (Ів.
15:13). Ніхто не лю бить те бе так, як Гос подь, Який
віддав Своє жит тя. Ісус хо че бу ти твоїм дру гом.

Апо с тол Пав ло на га дує нам: «Бо Хри с тос,
ко ли ми бу ли ще не дужі (без силі до по мог ти собі),
своєї по ри по мер (замість) за не че с ти вих» (Рим.
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5:6). У виз на че ний час Бог по ка зав Свою ве ли ку
ил ок ,сан аз ит рем оп ат с ирХ иш валс оп ,воб юл

ми бу ли ще грішни ми. Далі Пав ло про дов жує:
«Бо на вряд чи по мре хто за пра вед ни ка, ще бо за
до б ро го, мо же, хто й відва жить ся вмер ти» (5:7).
І — вис но вок: «А Бог до во дить Свою лю бов до
нас тим, що Хри с тос (Месія, По ма за ний) умер
за нас, ко ли ми бу ли ще грішни ка ми» (5:8). Ще
раз на го ло шую, дру же мій, Бог ду же лю бить те -
бе. Дух Свя тий на ма гається по ка за ти нам Бо жу
лю бов. Отож відкрий своє сер це і прий ми її.
Гос подь не ди вить ся на твої ва ди, ти до ро гий
Йо му та кий, яким є. Він ніко ли не відштовх не
те бе, ніко ли не осу дить (Ів. 3:18).

У По сланні до ефе сян 1:6 Пав ло пи ше, що
ми маємо вхід до Бо га че рез Гос по да Ісу са Хри с -
та. Ми не мо же мо прий ти до Бо га От ця за вдя ки
своїй пра вед ності, а тільки — за вдя ки Хри с -
товій. На пи са но: «..маємо в Ньо му відкуп лен ня
кров’ю Йо го, про щен ня про вин, че рез ба гат ст во
бла го даті Йо го» (Еф. 1:7). Та кож у Книзі про ро ка
Ісаї 54:10 чи таємо: им лох й ир ог яс ьташ урз оБ«
за хи та ють ся, та милість Моя не відійде від
те бе, і за повіт Мо го ми ру не за хи тається, ка же
твій ми ло с ти вець, Гос подь».

Пав ло на га дує нам: «Вірний Бог (надійний,
гідний довіри, вірний Своїм обіцян кам, на Ньо го
мож на повністю по кла с ти ся)…» (1 Кор. 1:9). Він
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обіцяє, що ніко ли не відмо вить ся від те бе, як що
ти віриш у Хри с та. Він та кож обіцяє лю би ти те бе.
Гос подь до три мується Своїх обіця нок.

- оЙ — ит об ,еб ет аз яс ьтил ом ощ ,еж ак сусІ
го. Це підтвер д же но в Єван гелії від Іва на 17:9,10.
Ти був да ний Йо му Бо гом, і Він про сла вить ся в
тобі. Бог лю бить те бе. Прий ми цю лю бов.
Сповідай ра зом із Да ви дом: «Бла го сло ви (з по дя -
кою про слав), ду ше моя, Гос по да, і все ну т ро моє
свя те Ймен ня Йо го! Бла го сло ви (з по дя кою про -
слав), ду ше моя, Гос по да, і не за бу вай за всі до б -
родійства Йо го! Всі про ви ни Твої Він про щає, всі
не ду ги твої вздо ров ляє. Від мо ги ли жит тя твоє
Він виз во ляє, Він милістю та ми ло сер дям те бе
ко ро нує» (Пс. 102:1–4.)

А в 5, 6, 8, 11–13, 17 віршах (версія Living
Bible) Да вид ка же: «Він ба жан ня твоє на си чає
до б ром, відно вить ся, мов той орел, твоя
юність! Гос подь чи нить прав ду та суд для всіх
пе ресліду ва них… Ще д рий і ми ло серд ний Гос подь,
дов го тер пе ли вий і ба га то ми ло с ти вий до тих,
хто не за слу го вує на це. Він повільний на гнів та
по вен ми лості та лю бові. Він ніко ли не три має
зло би, не на га дує у гніві про про щені гріхи…

Бо як ви со ко не бо стоїть над зем лею, ве ли ка
та ка Йо го милість до тих, хто боїться та ша нує
Йо го, як да ле кий від за хо ду схід, так Він відда лив
від нас наші  гріхи та про ви ни! Як жа лує та
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лю бить бать ко дітей, так Гос подь по жалівся
над ти ми, хто ша нує Йо го…А милість Гос под ня
від віку й до віку…»

І зно ву чи таємо у Псалмі 31:10: «Хто ж
надію свою по кла дає на Гос по да, то го милість
ото чує!» :еш ип див аД )BLT( 9–2:33 імласП у А
«Я бла го слов ля ти му Гос по да кож но го ча су, хва ла
Йо му завсіди в ус тах моїх! Ду ша моя бу де хва ли -
ти ся Гос по дом, хай це по чу ють слух няні, і не хай
зве се лять ся! Зо мною зве ли чуй те Гос по да і
піднось те Ім’я Йо го ра зом! Шу кав я був Гос по да,
і Він оз вав ся до ме не, і від усіх не без пек ме не виз -
во лив. При гля дай тесь до Ньо го й за сяєте, і не
по со ром лять ся ваші об лич чя! Цей убо гий взи вав,
і Гос подь йо го вис лу хав, і від усіх йо го бід йо го
виз во лив. Ан гол Гос подній та бо ром стає кру гом
тих, хто боїться йо го, і виз во лює їх. Ску ш туй те
й по бач те, який до б рий Гос подь, бла жен на лю -
ди на, що надію на Ньо го кла де!»

Апо с тол Пе т ро ствер д жу вав, що лю бов по -
кри ває ба га то гріхів (1Петр. 4:8). Лю бов Бо жа
по кри ває те бе. Жи ви під цим по крит тям. Не хай
твоє жит тя бла го слов ляється. Сповідуй зно ву і
зно ву, ба га то разів на день: «Бог лю бить ме не».

- улс оп ит ощ кЯ .мян нас иП дан йув окрімзоР
хаєшся і зро биш це, тобі бу де лег ше прий ня ти
від Бо га те, що Він хо че тобі да ти, — впев неність
у Йо го ве ликій бе зу мовній лю бові.
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2 
Бу ти впев не ним 

у своєму май бут нь о му

Хо чу поділи ти ся об’яв лен ням про ве ли ке
май бутнє, яке Бог за пла ну вав для те бе. Знай, що
твоє жит тя — над зви чай но цінне, бо Гос подь
мав особ ли ву ме ту, ко ли ство рю вав те бе. В пісні,
яка на зи вається «Я маю до лю», ав тор вис лов лює
упев неність, що йо го до ля здійснить ся, то му що
це бу ло на пе ред виз на че но Бо гом. Він ви б рав
йо го і діє че рез ньо го си лою Ду ха Свя то го. Пісня
закінчується та ки ми сло ва ми: «В ме не є до ля, я
маю при зна чен ня, і це не по рожні ба жан ня. Я
знаю, що са ме для цьо го я був на ро д же ний у цей
час, для цьо го на ро ду, по коління, для цієї епо хи».

А як що до те бе? Яким ти ба чиш своє май -
бутнє? Бог хо че, щоб ти був спов не ний надії.
Ди я вол — на впа ки. Бог хо че, щоб кож но го дня
ти че кав тільки до б ро го у своєму житті. Са та на

- д усо — ог ошні ела ,вак еч ит бощ ,ен гарп жок ат
жен ня і спу с то шен ня.

Ав тор При повістей  ка же: «Нуж ден но му всі
- туч дер еп ен аг оп ат хак муд в ат об рут( іхил інд

тя), ко му ж до б ре на серці, у то го гос ти на
постійно (не зва жа ю чи на об ста ви ни)» (15:15).

По га не пе ред чут тя — це очіку ван ня по га -
них подій навіть тоді, ко ли во ни ще не ста ли ся. У
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Біблії яс но ска за но, що че рез по гані пе ред чут тя
наші дні на пов нені не ща с тям. У Псалмі 26:13
Да вид пи ше: «Не на че най ш ло на ме не) не мов би
не віру вав я, що в країні жит тя я по ба чу Гос поднє
до б ро!» У на ступ но му вірші він на по лег ли во ре -
ко мен дує: і ,йин ьлис ьдуб ,ад оп соГ ан ясйідаН«

»!ад оп соГ ан ясйідан і ,ец рес єовт енцім ед уб йах
У Книзі про ро ка Єремії 29:11 роз кри то

наміри Гос по да що до нас: «Бо Я знаю ті дум ки,
- опс ик муд ,ьдоп соГ ьтир ов ог ,сав орп юам уд ікя

кою, а не на зло, щоб да ти вам бу дучність та
надію».

Пам’ятай: ди я вол хо че поз ба ви ти те бе надії.
Він на ма гається, щоб ти ви гля дав без надії, ду -
мав без надії, го во рив без надії і діяв без надії.
Але по слу хай ці сильні сло ва, на пи сані Да ви дом
у Псалмі 41:12: «Чо го, ду ше моя, ти су муєш, і чо -
го ти в мені не по коїшся? Май надію на Бо га, бо я
Йо му бу ду ще дя ку ва ти за спасіння Йо го, мо го
Бо га!» Бо же Сло во зміцнює твоє сер це, до по ма -
га ю чи спов ню ва ти ся надії і радісно го очіку ван -
ня. Ти ди ви ти меш ся у май бутнє з надією, ду ма -
ти меш з надією і діяти меш з надією. «…а надія не
за со ро мить, — ска за но в По сланні до рим лян
5:5, — - явС яц рес ішан в яс ал ил ив аж оБ воб юл об
тим Ду хом, да ним нам». Інак ше ка жу чи, ми
знаємо, що Бог лю бить Своїх дітей, бо Дух Свя тий
на вчає їх. Ми по кла даємо на шу надію на Бо га,
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то му що впев нені: Гос подь за пла ну вав для нас
гар не май бутнє. І як що наші очіку ван ня — від
Ньо го, ми ніко ли не бу де мо роз ча ро ва ни ми,
по со ром ле ни ми чи об ду ре ни ми.

У Псалмі 83:12 (ВКЯ) чи таємо: «Бо сон це та
щит Гос подь, Бог! Гос подь дає милість та сла ву,

- ох ітсон нив ен в отх ,місу єял вомдів ен ар б од
дить». Пав ло за пев няє нас: ощ ,ог от йин веп Я«
той, хто в вас роз по чав до б ре діло, ви ко нає йо го
аж до дня Хри с та Ісу са (до то го ча су, ко ли Він
по вер неть ся, удо с ко на лить це до б ре діло та
здійснить в вас у всій по вноті)» (Фил. 1:6).

Апо с тол Пав ло по яс нює при чи ну своєї твер -
дої впев не ності, про що ска за но в По сланні до
ефе сян 2:10: ог оЙ( ов ир овт )ен салв( ог оЙ им оБ«

- ор ан( ісусІ ітсирХ в інер овтс ,)ьтсінретс йам
д жені знов) на добрі діла, які Бог на пе ред при -
го ту вав (спла ну вав за зда легідь), щоб ми в них
пе ре бу ва ли (жи ли тим гар ним жит тям, яке Він
спла ну вав і при го ту вав для нас)».

По чув ши це, ти мо жеш за пи та ти: «Як що Бог
має та кий гар ний план для ме не, то ко ли ж він
здійснить ся?» Відповідь — у Книзі Ек клезіяс та
3:17: - еч анз ирп( сач є ив арпс їон жок ялд об…«
ний), і на вся ке там діло». Бог здійснить Свою
ме ту — в Свій час. Твоя ча с ти на — насліду ва ти

- оБ ук ур юн туг ом діп яс ит ир имз — ар т еП ідар оп
жу, щоб у Свій час Він підніс те бе (1Петр. 5:6).
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У Книзі про ро ка Ава ку ма 2:2 роз повідається,
що Бог дає Своєму про ро ку ба чен ня Йо го пла ну
на май бутнє і на ка зує за пи са ти це, щоб інші ма ли
змо гу про чи та ти і зро зуміти на пи са не. Але в на -
ступ но му вірші ска за но: «Бо ще на умов ле ний

.ен ам бо ен і ,ьценік єашіпсирп і ,яннідив ец сач
он ов об ,ог ой ит йак еч ,ьсол ун гят орп б ощ кЯ

кон че прий де, не спізнить ся».
Ав тор По слан ня до євреїв ка же, що Бо же

Сло во бу ло за пи са не, аби «..ма ли потіху міцну
ми, хто прибіг прий ня ти надію, що ле жить пе ред
на ми, що во ни для душі як кот ви ця, міцна та
без печ на, що аж до се ре ди ни вхо дить за за сло ну»
(6:18,19, NAS).

Апо с тол Пав ло ствер д жує: «…тим, хто лю -
бить Бо га, хто по кли ка ний Йо го по ста но вою,
усе до по ма гає на до б ре». - крец од ітсил у ешінзіП
ви в Ефесі він на га дує нам, що ми маємо ме ту: «А
То му, Хто мо же зро би ти (до сяг ти Своєї ме ти)
знач но більш над усе, чо го про си мо або ду маємо
(незрівнян но більше на ших найбільших про хань,
мо ли тов, ба жань, ду мок, надій, мрій), си лою, що
діє в нас» (Еф. 3:20).

Бог хо че, щоб ти був спов не ний надії, бо Він
го то вий зро би ти навіть більше від то го, на що ти
сподіваєшся. Не ма ю чи надії (а са ме цьо го
праг не ди я вол), ти не ви ко нуєш свої зо -
бов’язан ня за повіту. А са ме — по кла да ти свою
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надію й очіку ван ня на Ньо го, віри ти, що Він має
гар ний план для тво го жит тя, довіря ти, що цей
план обов’яз ко во здійснить ся. 

У По сланні до ефе сян 1:11 Пав ло ка же: «У
Нім, що в Нім ста ли ми й спад коємця ми (Бо га),
був ши при зна чені на пе ред (ви б рані і при зна чені
за зда легідь) по ста но вою То го, Хто все чи нить
за ра дою волі Своєї (Влас ної)».

Пам’ятай те Бо жий на каз Ісу сові На ви ну:
«Не хай кни га цьо го За ко ну не відійде від твоїх
уст, але бу деш роз ду му ва ти про неї вдень та
вночі, щоб до дер жу ва ти чи ни ти все, що на пи са -
но в ній, бо тоді зро биш щас ли ви ми до ро ги свої,
і тоді бу де ща с ти ти тобі» (1:8). Пам’ятай те та -
кож такі сло ва із Кни ги По вто рен ня За ко ну 30:14:
«Бож ду же близь ка до те бе та річ, во на в ус тах
твоїх та в серці твоїм, щоб ви ко ну ва ти її».

У Книзі про ро ка Ісаї 55:1 Гос подь по ка зує,
як сповідан ня Йо го Сло ва до по ма гає здійснен ню
Йо го ме ти в на шо му житті: «…так бу де і Сло во
Моє, що ви хо дить із уст Моїх: по рожнім до Ме не
во но не вер тається (без ефек ту, без ко ристі),
але зро бить, що Я по жа дав, і бу де ма ти по во д -
жен ня в то му, на що Я йо го по си лав!»

ьтун атс ин ов йах ен ,івог оБ ат су їовС йаддіВ
Йо го ус та ми. Поч ни го во ри ти Сло во, то му що
Гос подь при го ту вав гар не май бутнє, ве ли ку ме -
ту, до с ко на лий план для те бе. Не хай твої сло ва
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уз го д жу ють ся з Бо жи ми, не сповідуй те, що го -
во рить во рог.

Пам’ятай: у кож но го з нас є до ля від Бо га.
Яким ти ба чиш се бе в май бут нь о му? Ди я вол хо -
че, аби ти ду мав, що з ча сом стаєш гіршим, а не
кра щим. Він хо че скон цен т ру ва ти твої дум ки на
то му, ку ди ти ще не дійшов, чо го не до сяг замість
то го, щоб ду ма ти про те, чо го ти вже до бив ся.

Ти роз ча ро ва ний со бою, га даєш, що ніко ли
не зміниш ся? Не втра чай надію, то му що Бог

- ис з ібот в єід ов олС ог оЙ .єюнімз еб ет онйітсоп
лою. У Книзі По вто рен ня За ко ну 7:22 чи таємо,
що Гос подь до по ма гає нам пе ре ма га ти во рогів
крок за кро ком. А в Дру го му по сланні до ко рин -
тян 3:18 Пав ло ка же, що ко ли ди ви мось на Сла -
ву Гос под ню у Йо го Слові, ми постійно
змінюємо ся в Йо го об раз «від сла ви на сла ву». З
По слан ня до рим лян 12:2 дізнаємо ся, що ми
транс фор муємось че рез об нов лен ня на шо го ро -
зу му, че рез нові дум ки, цінності та став лен ня ми
пізнаємо, «що то є во ля Бо жа, до б ро,
приємність та до с ко налість (для те бе)». 

У По сланні до ко ло сян 1:27 Пав ло ствер д жує,
що Бог за хотів по ка за ти, яке ба гат ст во сла ви цієї
таємниці між по га на ми, а во на — Хри с тос у вас,
надія сла ви! Бать ко Не бес ний ба чить те бе про -
слав ле ним. Він на пев но знає, як те бе про сла ви ти,
то му по слав Сво го Ду ха Свя то го жи ти в тобі,
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аби ти був впев не ний, що це здійснить ся. «Сла ва»
— оз на чає про яв усієї ве лич ності на шо го Бо га.
По кла ди свою надію на Ньо го і віруй, що всі ці
вірші із Пи сан ня — для те бе.

На вчись ма ти по зи тив не, на вче не вірою
- ог иж аК .іволС ан ясьтєут нурґ ощ ,ян надівопс

ло сно: «Я транс фор му юсь в об раз Бо жий від
сла ви в сла ву» (2Кор. 3:18). «Хри с тос у мені —
моя надія бу ти про слав ле ним. Дух Бо жий
постійно ме не змінює крок за кро ком. Моє жит тя
має ме ту. В Бо га є гар ний план для ме не».

Як ска за но в По сланні до рим лян 4:17, ми
слу жи мо Бо гові, Який кли че неісну ю че як існу -
ю че. Що Він ка же про нас у Своєму Слові? «…ви

- явс дор ан ,ек ьсрац ов тс нещ явс ,дір йин ар б ив
тий, люд влас но с ти Бо жої, щоб звіща ли чес но ти
То го, Хто по кли кав вас із те м ря ви до див но го
світла Сво го» (1Петр. 2:9).

На вчись ка за ти: «Я по кли ка ний із те м ря ви в
Бо же про слав ле не світло». Ма ти низь ку са мо -
оцінку — це те м ря ва. Не по до ба тись собі — це
те м ря ва. Вва жа ти се бе ма ло зна чу щим і
негідним — це те м ря ва. Ми на вчаємось ду ма ти і
жи ти так, як ка же Гос подь, про що на пи са но в
Книзі про ро ка Ма лахії 3:17: ми — Бо жа
власність, Йо го особ ливі лю ди, Йо го ве ли кий
скарб. Так, ти маєш цінність. У те бе є до ля від
Бо га. Ти маєш відігра ти свою роль в історії. Але
тре ба повіри ти в це і прий ня ти.
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Ти мо жеш за пе ре чи ти: «Джойс, у ме не бу ло
так ба га то по ра зок. Я зро бив так ба га то по ми -
лок. Я знаю, що роз ча ро вую Бо га». У По сланні
до фи лип’ян 3:13,14 Пав ло пи ше, що не до сяг ще
до с ко на лості, але ка же, що не здається: «Брат тя,
я се бе не вва жаю, що я до сяг нув. Та тільки (це
моє єди не натх нен ня), за бу ва ю чи те, що по за ду,
і спіша чи до то го, що по пе ре ду, я же нусь до ме -
ти за на го ро дою (не бес ною) ви со ко го по кли ку
Бо жо го в Христі Ісусі».

Бог має гар ний план для тво го жит тя. Не
жи ви ми ну лим. По слу хай Сло во Бо же, за пи са не
в Книзі про ро ка Ісаї 43:18,19: «Не зга дуй те
(жаліючи) вже про ми ну ле, і про давнє не ду май -
те! Ось зроб лю Я но ве, те пер ви ро с те. Чи ж про
це ви не знаєте? Теж зроб лю Я до ро гу в сте пу, а
в пу с тині річки». І ще: єар итс отХ ,йоТ є Я ,Я«

ен хїовт віхірг а ,еб еС ид ар їовт ин ив орп
пам’ятає!» (Іс. 43:25).

Бог праг не ба чи ти, як ти до ся гаєш то го, що
кя ,ит ич аб еч ох ьдоп соГ .еб ет ялд вав ут ог ирп ніВ
йив от ог ніВ .ят тиж юот онв оп ясшєуж д ол ос ан ит
- ан ит ощ ,ен аг оп есв ит ретс ітсол им йїовС оп
і вич аб дер еп ьтіван ьдоп соГ .ум ол ун им у вїок
- арп ив ит гом оп од иба ,ог от ялд есу вав ут ог ирп
от рав еН .яс шит с уп од ит хикя ,ик лим оп іт ит ив
- я об ич ,ел ун им орп ич ю ук лаж ,им ад аг опс ит иж
,ит гом оп од йив от ог иджваз гоБ .ог о ьн туб йам яс ит

ко ли ти цьо го по тре буєш.
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У Книзі про ро ка Ісаї 40:31 чи таємо: «…а ті,
- соГ ан )ог оьН дів ьтю укічо( єад алкс юідан отх

по да, си лу віднов лять, кри ла підіймуть, не мов
- уб ,яс ьтял мот оп ен і ит агіб ьтуд уб ,ил ро іт

дуть хо ди ти і не по му чать ся!» Яка чу до ва
обіцян ка Бо жої лю бові і Йо го за без пе чен ня
кож ної по тре би, з якою ти мо жеш стик ну ти ся в
будь який день. Три май ся за ці обіцян ки і Бо жий

- вепв ьдуб ат юєідан з єнтуб йам у ьсив ид ,налп
не ним, що Гос подь здат ний ви ко на ти все, що
обіцяв (Рим. 4:21). Не ози рай ся на зад, не забігай
упе ред. Йди по вірі. Пам’ятай: ти маєш Бо жу
до лю, і во на обов’яз ко во здійснить ся!

3
Пізна ти свою пра ведність 

у Христі

Те пер хо чу поділи ти ся з ва ми тим, що на пи -
са но в Слові Бо жо му про пра ведність. У пісні «Я

- зор »мог оБ дер еп мин дев арп ит уб йин ер овтс
повідається, що ми вси нов лені в Бо жу ро ди ну і

- ор їок ьсрац ин елч кя мон орт ог оЙ дер еп омїотс
ди ни, до с ко налі у Христі і поєднані з Ним, без
гріха, омиті Йо го до ро гоцінною кров’ю. Ти —
пра ведність Бо жа в Ісусі Христі, як пи ше Пав ло
у Дру го му по сланні до ко рин тян 5:21: «Бо То го,
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Хто не відав гріха, Він учи нив за нас гріхом, щоб
ста ли (бу ли при кла дом, вва жа лись) ми Бо жою
прав дою в Нім (тим, ким ми по винні бу ти, ви про -
бу вані та прий няті, пе ре бу ва ю чи у пра виль них
сто сун ках із Ним по Йо го ми лості)».

У Книзі Псалмів 47:11 йдеть ся: «Як Ім’я Твоє,
Бо же, так сла ва Твоя аж по кінці землі, спра вед -
ли во с ти (прав ди, пра вед ності) по вна пра ви ця
Твоя!» Бо жа ру ка про стяг ну та до те бе. В Пер шо -
му по сланні до ко рин тян 1:8 апо с тол Пав ло за пев -
няє: «Він (Бог) вас ут вер дить до кінця (збе ре же
те бе твер дим, дасть тобі си лу і га ран тує тобі
підтвер д жен ня; Він бу де твоїм за ру чен ням про ти
всіх не га раздів) не по вин ни ми бу ти дня Гос по да
на шо го Ісу са Хри с та (Месії)!» Чи знаєте ви, що
це оз на чає? Бог ба чить те бе пра вед ним сьо годні.
Він го то вий за хи с ти ти те бе від брехні са та ни.
(Об. 12:10, ВКЯ). Як що ти довіряєш Ісу сові Хри -
с ту, Бог не ба чить твоєї про ви ни. Він го то вий
до ве с ти твою не винність.

У На горній Про повіді Ісус ска зав Своїм
послідо вни кам: «Бла женні (успішні, щас ливі та
процвіта ють ду хов но (стан, ко ли но во на ро д -
жені діти Божі на со ло д жу ють ся Йо го
люб’язністю і спасінням), го лодні та спраг нені
прав ди (прав диві, пра вед но сто ять пе ред Бо -
гом), бо во ни на го до вані бу дуть (бу дуть
повністю вдо во лені)!» (Мт. 5:6). Згідно зі сло ва ми
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Ісу са, як но во на ро д же на ди ти на Бо жа, ти по кли -
ка ний жи ти, постійно на со ло д жу ю чись Бо жою
люб’язністю. Ти маєш за кон не пра во на со ло д -
жу ва ти ся жит тям. Це — Бо жий дар для те бе.

Поч ни сповіду ва ти: «Я пра ведність Бо жа у
Христі Ісусі». Інак ше ка жу чи, з те бе зня то

ності вла сни ми зу сил ля ми. Пра ведність не мож -
ли во за слу жи ти своїми діла ми. Це — дар. То му
відкинь власні зу сил ля і на вчись довіря ти Бо гові,
щоб Він вклав у те бе Свою пра ведність. «Сво го
тя га ря по кла ди ти на Гос по да (зніми з се бе тя -
гар), і те бе Він підтри має, Він ніко ли не дасть
за хи та ти ся (впа с ти, про гра ти) пра вед но му!»
(Пс. 54:23).

ьтсіндев арп орп ваз акс кат ол ваП лот с опА
Ав ра а ма: «Що ж, ска же мо, знай шов Ав ра ам, наш
отець за тілом? (Що він зро бив? Як це впли ну ло
на йо го по зицію, і що бу ло до сяг ну то ним?) Бо ко ли
Ав ра ам ви прав дав ся діла ми, то він має по хва лу,
та не в Бо га. Що бо Пи сан ня го во рить? Увіру вав
Ав ра ам Бо гові, і це йо му заліче но в пра ведність
(пра вед не жит тя і пра вед не ста но ви ще пе ред
Бо гом)» (Рим. 4:1–3). Потім у 23 та 24 віршах чи -
таємо та ке: ощ ,ог он до ог оьн аз он ас ип ан ен аТ«

- арп( ,)он ас ип ан жок ат( сан аз а ,ум ой он ечілаз
ведність, прий нят тя Бо гом) залічить ся й нам,
що віруємо (довіряємо, праг не мо, очікуємо від) в
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То го, Хто вос кре сив із мерт вих Ісу са, Гос по да
на шо го». Інак ше ка жу чи, Пав ло ка же, що ми от -
ри ма ли пра ведність че рез віру, а не че рез діла.
Як що ми віри мо в Ісу са Хри с та, Бог ба чить нас
пра вед ни ми. Точніше, Він прий має рішен ня ба -
чи ти нас пра вед ни ми, то му що кров Ісу са бу ла
про ли та за нас. Бог — су ве рен ний, Він має пра во
вирішу ва ти і ро би ти вибір.

Далі Пав ло підсу мо вує свої дум ки: «Отож,
ви прав дав шись (на звані пра вед ни ми, зай ня ли
пра виль ну по зицію пе ред Бо гом) вірою, май те
мир (при ми рен ня, єдність і радість) із Бо гом
че рез Гос по да на шо го Ісу са Хри с та (Месію По -
ма за но го)» (Рим. 5:1). Пра ведність не мож на от -
ри ма ти за вдя ки вла сним нікчем ним ділам. Во на
дається за вдя ки за вер шеній до с ко налій справі,
яку зро бив Ісус. У Книзі Псалмів 36:25 Да вид
пи ше: «Я був мо ло дий і по старівся, та не ба чив
я (без ком промісно го) пра вед но го, щоб опу ще ний
був, ні на щадків йо го, щоб хліба про си ли». 

Я вірю: як що ми як бать ки змо же мо твер до
сто я ти у пра вед ності че рез Хри с та, то наші діти
ус пад ку ють цю пра ведність. За зви чай діти тих
батьків, які жи вуть з по чут тям про ви ни, осу д -
жен ня, бра ком гідності, ста ють та ки ми са ми ми.
І на впа ки, як що та то й ма ма ро зуміють і вірять,
що Бог лю бить їх, що во ни особ ливі, що Бог має
гар ний план для їхньо го жит тя, що во ни ста ли
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пра вед ни ми че рез кров Хри с то ву, то й діти жи -
вуть в ат мо сфері істи ни, яка ство рюється вірою
батьків, вірять в Ісу са й от ри му ють Божі обіцян ки.

У Книзі При повістей ска за но: «У своїй не по -
вин ності пра вед ний хо дить, бла женні (щас ливі,
успішні, їм за зд рять) по ньо му си ни йо го!» (20:7).

хин дев арп яннісапс А«
від Гос по да, Він їхня твер ди ня за час ли -
холіття» (вірш 39). Гос подь на твоєму боці. Йо -
го Сло во — істи на, і во но обіцяє мир, пра -
ведність, без пе ку і пе ре мо гу.

На вчись сповіду ва ти обітни цю Гос под ню,
за пи са ну в Книзі про ро ка Ісаї 54:17: «Жод на
зброя, що зроб ле на бу де на те бе, не ма ти ме
успіху, і кожнісінько го язи ка, який ста не з то бою
до су ду, осу диш. Це (мир, пра ведність, без пе ка,
пе ре мо га над опо зицією) — спад щи на Гос подніх
рабів, а їхнє оп рав дан ня від Ме не (це те, що Я
кла ду в них, ви прав дан ня), го во рить Гос подь!»

У Псалмі 33:16 Да вид ка же: «Очі Гос подні на
(без ком промісних) пра вед них, уші ж Йо го на
їхній зойк». Дослівно це оз на чає, що Бог спо с -
терігає за то бою і слу хає, то му що Він лю бить
те бе. Далі Да вид про дов жує: «Ко ли пра ведні кли -
чуть, то їх чує Гос подь, і з усіх утисків їхніх виз -
во лює їх. Ба га то ли хо го для (постійно) пра вед -

ьдоп соГ :хісу хин з ьдоп соГ єял ов зив ог ой ат ,ог он
виз во лить ду шу рабів Своїх, і винні не бу дуть усі,
хто вдається до Ньо го!» (18, 20 та 23 вірші).

Зцілення розбитих сердець

30



Відтоді, як прий ня ли Ісу са своїм Спа си те -
лем, ви зро с таєте в Ньо му. Інак ше ка жу чи, ти
ви ру шив у по до рож. По ки ти в до розі, до пу с ка ти -
меш ся по ми лок. Твоя по ведінка не завжди бу де
до с ко на лою. Але як що твоє сер це пра ве пе ред
Бо гом, я вірю, Він ба чить те бе до с ко на лим на цій
до розі.

У Книзі про ро ка Ісаї 54:14 Гос подь про го ло -
шує: - арп( юод варп ан ел ватс оп онцім шед уБ«
ведність, пра виль на по зиція пе ред Бо гом),
стань да ле ко від ути с ку, бо не бо я ти меш ся, і від
стра ху, бо до те бе не збли зить ся він». Пра вед -
ний, який не йде на ком проміси, сміли вий, як
лев (Пр. 28:1). Ко ли ти знаєш, що пра вед ний у
Христі, то маєш істин не об’яв лен ня про це. У те бе
не має стра ху й сумнівів, бо пра ведність по ро д жує
сміливість: «Бо ми маємо не та ко го Пер во свя ще -
ни ка, що не міг би співчу ва ти сла бо с тям на шим,
але ви про бу ва но го в усь о му, подібно до нас,
окрім гріха. Отож, при сту пай мо з відва гою до
пре сто лу бла го даті (пре сто лу Бо жої ми лості,
на яку ми, грішні лю ди, не за слу го вуємо), щоб
прий ня ти милість (за наші падіння) та для
своєчас ної до по мо ги (не обхідна до по мо га в пра -
виль ний час — са ме те і са ме тоді, ко ли ми на -
справді цьо го по тре буємо) знай ти бла го дать»
(Євр. 4:15,16).

Ми мо же мо сміли во підхо ди ти до тро ну Бо -
жо го не то му, що на це за слу го вуємо, а то му,
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що Ісус на це за слу го вує: - ес апс ешьліб мит жоТ«
- ив им ог оЙ ю’ворк ил ок ,реп ет увінг дів миН яс ом

прав дані (зроб лені пра вед ни ми, маємо пра вильні
сто сун ки з Бо гом)» (Рим. 5:9).

Як що до цьо го ча су ти не ро зумів, у чо му
твоя про бле ма, то я про го ло шую тобі до б ру но -
ви ну: те бе зро би ли пра вед ним! Те пер з то бою
все до б ре. Я підба дь о рюю лю дей сповіда ти це
постійно: «Мож ли во, я ще не до сяг по вної до с -
ко на лості, але, дя ку ва ти Бо гові, я не та кий, яким
був і міг би ста ти без Ньо го. Зі мною все га разд,
я йду у пра виль но му на прям ку».

Пам’ятай, що зміни — це про цес, і ти пе ре -
бу ваєш са ме в цьо му про цесі. Але по ки ти

- дев арп еб ет ьтич аб он до есу гоБ ,ясшєюнімз
ним. Ти — пра вед ний. Це те, що Бог ка же про
те бе за вдя ки крові Ісу са. Зміни, котрі відбу ва -
ють ся у твоєму житті, — це про яв пра виль ної
по зиції пе ред Бо гом, на яку Він те бе по ста вив,
ко ли ти увіру вав. Сла ва Бо гу! Це ве ли ка си ла!

- арп і воб юл уж оБ шєам йирп ит ил оК
ведність, ти звільняєшся від не за хи ще ності і
стра ху. Пря мо за раз про го ло си: «Я — пра -
ведність Бо жа в Ісусі Христі». Я за охо чую те бе
сповіду ва ти цю істи ну кілька разів на день.

У По сланні до рим лян 14:17 (ВКЯ) апо с тол
Пав ло ка же, що «…Цар ст во Бо же — не по жи ва й
пит во, але пра ведність, і мир, і радість у Дусі
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Святім». Пра ведність дає нам мир, а мир —
радість. Як що не ви с та чає ми ру й ра дості, тобі
потрібне об’яв лен ня про пра ведність. Бог хо че
бла го сло ви ти те бе фізич но і фінан со во.

Ча с то лю ди з по чут тям про ви ни та осу д жен ня
не от ри му ють справжнь о го процвітан ня. Біблія

- их аз ,індев арп ощ ,ьтю анз ікя ,іт ощ ,єачв оп
щені. Ось по слу хай, що ска за но про те бе у
псалмі 1:3. Лю ди на, яка жи ве по Бо жо му за ко ну
і за Йо го інструкціями, бу де, як де ре во, над вод -
ним по то ком по са д же не, що ро дить свій плід
своєчас но, і що ли с тя не в’яне йо го, і все, що во на
чи нить, ща с тить ся їй, во на має успіх і процвітан -
ня! По ду май про свою пра ведність у Христі
замість то го, щоб шу ка ти не га раз ди.

При га дай мо, що на пи са но в Книзі Ісу са На -
ви на 1:8: едйідів ен ун ок аЗ ог оьц аг инк йах еН«
від твоїх уст, але бу деш роз ду му ва ти про неї
вдень та вночі, щоб до дер жу ва ти чи ни ти все,
що на пи са но в ній, бо тоді зро биш щас ли ви ми
до ро ги свої, і тоді бу де ща с ти ти тобі».
Розмірко вуй над Сло вом і про го ло шуй йо го. Ко -
ли са та на ата ку ва ти ме твій ро зум, кон тра та куй
йо го Сло вом Бо жим. Пам’ятай: Ісус пе реміг ди я -
во ла, то му що про го ло шу вав сло во, го во ря чи:
«На пи са но» (Лк. 4:4,8,10).

У Книзі При повістей 18:10 ска за но: «Гос -
поднє Ім’я силь на ба ш та: до неї вте че
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(постійно) спра вед ли вий (пра вий пе ред Бо гом) і
бу де без печ ний (від зла) і силь ний» - асп юут иЦ .
лом 71:7: пра вед ний «цвісти ме в йо го дні, а
спокій ве ли кий — аж по ки світи ти ме місяць».
Прий ми свою пра ведність у Христі, щоб ма ти
процвітан ня і мир.

Ти мо жеш по ду ма ти: «А як же бу ти з усіма
ти ми жах ли ви ми ре ча ми, які я зро бив?» Хо чу
на га да ти тобі, що ска зав Бог Своєму на ро дові.
Про це на пи са но в По сланні до євреїв 10:16 —
18: «Оце за повіт (до говір), що йо го по цих днях
вста нов ляю Я з ни ми, го во рить Гос подь, За ко ни
Свої Я дам в їхні сер ця, і в їхніх дум ках (у їх мис -
ленні та ро зумінні) на пи шу їх. А їхніх гріхів та
не спра вед ли во с тей їхніх Я більш не зга даю! А де
їхнє відпу щен ня (про щен ня, вста нов лен ня не -
вин ності), там не ма вже жерт во при но шен ня за
гріхи (по ру шен ня за ко ну)».

Інак ше ка жу чи, твої гріхи про щені без по -
ка ран ня за них. Ісус зро бив до с ко на лу спра ву,
тобі не має чо го до да ти до цьо го, щоб за пла ти ти
за свої гріхи. Єди не, що ти мо жеш зро би ти, аби
до го ди ти Бо гові, — прий ня ти вірою те, що Він
має для те бе як по да ру нок.

У По сланні до євреїв 10:19,20 ска за но, що
Ісус Своєю по жерт вою відкрив для нас «но ву й
жи ву до ро гу» інен воп ан ит уб ил гом им бощ ,
сво бо дою і впев неністю, ко ли вхо ди мо в Йо го
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при сутність відваж но за вдя ки крові Ісу са. Між
то бою і Бо гом уже не має прірви, вас ніщо не
розділяє. Яка гар на но ви на! Ти мо жеш впев не но
при хо ди ти і спілку ва ти ся з Бо гом, то му що твої
гріхи бу ли відмінені, відда лені і про щені. Радій!
Ти пра ведність Бо жа у Христі! (2Кор. 5:21).

4
Пе ре ма га ю чи страх 

у своєму житті

Чи є стра хи в твоєму житті? В пісні «Не
бійся, Моє ди тя» Гос подь звер тається: «Не
бійся, Моя ди ти но, Я з то бою завжди. Я відчу -
ваю кож ний біль, ба чу твої сльо зи. Не бійся,
Моя ди ти но, Я з то бою завжди. Я знаю, як до по -
ма га ти тим, хто Мені на ле жить». 

На став ля ю чи сво го юно го уч ня Ти мофія,
апо с тол Пав ло підба дь о рює, щоб той не бо яв ся
не сти своє служіння: «Бо не дав нам Бог ду ха
стра ху (ма ло душ ності, бо я гузтва, різних
страхів), але си ли, і лю бо ви, і здо ро во го ро зу му,
дис ципліни та са мо кон т ро лю» (2Тим. 1:7).

За пам’ятай те цей вірш. Вивчіть йо го на -
пам’ять і по вто рюй те що ра зу, ко ли при хо дить
страх. Це — не від Бо га. Са та на хо че на пов ни ти
твоє сер це стра хом. Прий ми Бо жий план,
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довірив шись Йо му. Од нак пам’ятай, що са та на
та кож має план для тво го жит тя. І ти по го д -
жуєшся з ним, як що боїшся. 

Да вид на пи сав: - соГ вуб я )вун гарп( вак уШ«
і ,)ав олС ог оЙ ітет ир от ва в аб ерт оп ал уб( ад оп
)віхартс( кеп зеб ен хісу дів і ,ен ем од яс вав зо ніВ

ме не виз во лив» (Пс. 33:5). Ісус — твій Виз во ли -
тель. Як що ти на по лег ли во шу каєш Йо го, Він
звільнить те бе від усіх твоїх страхів. Ісус по вчав
Своїх учнів: ,яс ьтиж ов ирт ен йах ен еш ав ец рес…«

- ак ял ан ит уб ібос йял ов зод ен( ясьтєак ял ен іна
ним, не тре ба бо я тись, тремтіти від стра ху)!»
(Ів. 14:27). ит я отс ит орп аб ерт ібот ощ ,єач ан зо еЦ
стра ху. Сьо годні прий ми рішен ня, що ти більше
не доз во лиш ду ху стра ху за ля ку ва ти те бе і па ну -
ва ти у твоєму житті.

Да вид звер тається до Гос по да: «То го дня, ко ли
страх об гор тає ме не, я надію на Те бе кла ду, я в
Бозі хва ли ти му сло во Йо го, на Бо га надію кла ду
й не бо ю ся, що тіло учи нить мені?» (Пс. 55:4,5).
У Книзі про ро ка Ісаї 41:10 Гос подь за пев няє
Свій на род: «Не бійся (не має чо го бо я ти ся), з
то бою бо Я, і не ози райсь, бо Я Бог твій! Зміцню
Я те бе, і тобі по мо жу, і пра ви цею прав ди Своєї
те бе Я підтри маю».

Ав тор По слан ня до євреїв, по пе ре д жа ю чи
про бо роть бу з цим світом, на га дує нам: «…Сам
бо ска зав: Я те бе не по ки ну, ані не відступ лю ся
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від те бе! (Я ніко ли, ніко ли, ні за яких об ста вин
не за ли шу те бе без надії та до по мо ги, не доз во лю
тобі про гра ти, впа с ти. За спо кой ся, Я три маю
те бе! За пев няю, що не за ли шу)» (13:5). 
вірші про дов жує: «То му то ми сміли во го во ри мо:
Гос подь мені помічник, і я не зля ка юсь ніко го: що
зро бить лю ди на мені?»

Страх прий шов для то го, щоб об ман по ка за ти
ре альністю. Во рог хо че нав’яза ти дум ку: твоя
си ту ація є підтвер д жен ням то го, що май бутнє
не має шансів. Але Біблія на вчає інак ше: не ма -

ян неч анз ьтю ам ен ,ин ив атс бо ян неч анз ьтю
речі, які ото чу ють. Для Бо га не має нічо го не мож -
ли во го (Мр. 9:17–23). Він звер тається до те бе:
«Бо Я Гос подь, Бог твій, що дер жить те бе за
пра ви цю й го во рить до те бе: Не бійся, Я тобі
по мо жу!» (Іс. 41:13). Це оз на чає, що тобі не тре ба
бо я тись, ко ли ти чуєш по гані но ви ни. По кла дай ся
на Бо га. Він мо же зміни ти об ста ви ни і по вер ну ти
їх тобі на до б ро. В По сланні до рим лян апо с тол
Пав ло на га дує, що все до по ма гає на до б ре тим,
хто лю бить Бо га і по кли ка ний для йо го ме ти.

А в Книзі про ро ка Ісаї 43:1–3 (TLB) чи -
таємо: вир овтс ощ ,ьдоп соГ еж ак ,като реп ет А«
те бе, Яко ве, і те бе вфор му вав, о Ізраїлю: Не
бійся, бо Я те бе ви ку пив, Я по кли кав ім’я твоє,
Мій ти! Ко ли пе ре хо ди ти меш че рез во ди, Я бу ду
з то бою, а че рез  річки — не за топ лять те бе,
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ко ли бу деш огонь пе ре хо ди ти, не по пе чеш ся, і не
бу де па ли ти те бе йо го по лум’я. Бо Я Гос подь, Бог
твій, Свя тий Ізраїлів, твій Спа си тель!..» - аН
вчись го ло сно сповіду ва ти Сло во Бо же, щоб
про тидіяти стра ху. Про мов ляй йо го, ко ли ти
сам. Про го ло шуй у ду ховній ре аль ності, що не
по го д жуєшся зі стра хом. Про го ло шу ю чи Сло во
Бо же, ти та кож повідо мляєш ди я во ла, що
відмов ляєшся жи ти за йо го пра ви ла ми.

У Біблії ска за но, що страх містить у собі му ку
(1Ів. 4:18, ВКЯ). Ісус по мер, щоб звільни ти нас
від страж дань. Про це чи таємо і в По сланні до
ефе сян 3:12,13, де Пав ло ка же: ми віруємо у
Хри с та, то му «..маємо відва гу (сміливість,
мужність) та до ступ (вільний до ступ без стра ху
і пе ре шкод) у надії че рез віру в Ньо го». Апо с тол
бла гає не за не па да ти ду хом (не бу ти слаб ки ми,
не роз ча ру ва ти ся че рез страх). 

У Псалмі 45:2,3 ска за но: «Бог для нас охо ро на
та си ла (силь ний та стійкий до спо кус), до по мо -
га в не до лях, що ча с то трап ля ють ся, то му не
ля каємось ми, як тря сеть ся зем ля, і ко ли го ри
зсу ва ють ся в сер це морів!»

,ан ив аН ас усІ вав юр о ьд абдіп онйітсоп гоБ
про що роз повідається в пер шо му розділі од ной -
мен ної кни ги: «Будь силь ний та відваж ний»
(вірш 6). За пев няє йо го: «З то бою Гос подь, Бог
твій, у всьо му, де ти бу деш хо ди ти» (вірш 9).
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Тобі теж не тре ба бо я ти ся. Сьо годні Бог звер -
тається до те бе з та ки ми са ми ми сло ва ми, як і
ко лись до Ісу са На ви на.

Бог з то бою. Він ніко ли не за ли шить і не
- опс иджваз ніВ .)5:31 .рвЄ( еб ет дів яс ьтив омдів

с терігає за то бою (Пс. 32:18). Твоє об лич чя
вирізьбле не на Йо го до ло нях (Іс. 49:16). Ось чо му
тобі не має чо го бо я тись. Будь силь ним, будь
впев не ним, не бійся.

хїовС ьтичв сусІ ідівоп орп йінрог аН У
послідо вників: «Отож, не журіться про за в т -
рашній день, бо за в т ра за се бе са мо по кло по четь -
ся. Кож ний день має до сить своєї тур бо ти!»
(Мт. 6:34). У Єван гелії від Матвія 8:23–27 чи -
таємо, як учні пе ре ля ка лись, по тра пив ши у
шторм на морі. А Ісус звер нув ся до них: «Чо го
по лох ливі ви, ма ловірні? Тоді встав, за ка зав бурі
й мо рю, і ти ша ве ли ка на ста ла...» 

- навЄ в інас ип аз ,ас усІ ав олс є им ин ьлачв оП
гелії від Лу ки 12:25,26 (TLB): «Хто ж із вас, ко ли
жу рить ся, до ба ви ти змо же до зро с ту сво го
бо дай ліктя од но го? Звісно, ні! Тож ко ли ви й
най мен шо го не по до лаєте, то чо го ж ви про
інше кло по че те ся?»

«Не бійся, — ка же про рок Ісая (54:4,5, TLB),
— ен об ,яс мор ос ен і ,шєанз аз ен ит ум ор ос об
бу деш за сти д же на, бо про со ром сво го юнацтва

шед уб ен ит ог овс автсвіду иб ьнаг а ,шед уб аз
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уже пам’ята ти!.. Бо Муж твій, Тво рець твій,
Гос подь Са ва от йо му Ймен ня, а твій Ви ку пи -
тель Свя тий Ізраїлів, Він Бо гом усієї землі бу де
зва ний!» І ще чи таємо: «Скажіть тим, що во ни

!ьсет йак ял ен ,інцім ет ьдуБ :яц рес ог ов ил зя об
,ат алпдів аж оБ кя ,ед йирп атсм оп ,гоБ шав ьсО

Він прий де й спа се вас!» (Іс. 35:4). Просіть, щоб
Гос подь зміцнив ва шу внутрішню лю ди ну, щоб
Йо го си ла на пов ни ли вас і щоб ви не підда ли ся
спо кусі і страх не пе реміг вас (Еф. 3:16).

Я хо чу поділи ти ся з ва ми об’яв лен ням, яке
Бог дав мені. Ко ли Гос подь го во рить з на ми че -
рез Своє Сло во і ка же «Не бійся», це не оз на чає,
що Він на ка зує нам не відчу ва ти страх. Він ка же:
«Ко ли тобі страш но, ко ли ди я вол ата кує те бе, не
відсту пай і не тікай. Про дов жуй ру ха ти ся, ро би -
ти свою спра ву, навіть ко ли ти боїшся».

Дов гий час, відчу ва ю чи страх, я вва жа ла се бе
- оп иба ,ог от ялд ощ ,ьсал ичв ан я реп еТ .юок зуг я об

до ла ти страх, тре ба виз на ти, що він є, про ти сто я ти
йо му і про дов жу ва ти ро би ти те, що Бог ска зав.
Навіть як що тобі бу де страш но це ро би ти.

Да вид ка же Гос по ду: ,ад оп соГ вуб я вак уШ«
і Він оз вав ся до ме не, і від усіх не без пек
(страхів) ме не виз во лив» (Пс. 33:5, версія Living
Bible). Апо с тол Іван на га дує нам: «Стра ху не має в
лю бові, але до с ко на ла лю бов (по вна, за вер ше на)
про га няє страх геть, бо страх має му ку. Хто ж

Зцілення розбитих сердець

40



боїться, той не до с ко на лий в лю бові (не виріс в
лю бові до по вної до с ко на лості)» (1Iв. 4:18).

Пам’ятай, що Бог лю бить те бе! Він
піклується про те бе, отож тобі нічо го бо я ти ся.
Мож ли во, здається, що тобі ніко ли не вдасть ся
повністю звільни ти ся від стра ху. Як що так, то

бле му раз і на завжди, але за зви чай Він ро бить
це по сту по во, крок за кро ком. Радій, бо Гос подь
змінює те бе. Він роз по чав гар ну ро бо ту і
обов’яз ко во її за вер шить (Фил. 1:6).

«Гос подь моє світло й спасіння моє, ко го бу -
ду бо я тись? Гос подь — то твер ди ня мо го жит -
тя, ко го бу ду ля ка тись?» — за пи тує пса -
лмоспівець (Пс. 26:1). «Бо Він за хо ває ме не дня
не ща с тя в Своїй скинії, схо ває ме не по таємно в
Своєму на меті, на ске лю ме не про ве де! А те пер
підне сеть ся моя го ло ва по над во ро га ми моїми
на вко ло ме не, і я в Йо го скинії бу ду при но си ти
жерт ви при відзву ках сурм, і я бу ду співа ти та
гра ти Гос по деві!» - ок ощ ,єуж вод орп див аД ілаД
ли ста нуть ся не приємності, Бог схо ває йо го. Він
по ста вить йо го на ви сокій скелі, зро бить не до -
сяж ним для во рогів (Пс. 26:5,6). Ко ли Гос подь це
зро бить, Да вид при не се Йо му по жерт ву і співа -
ти ме хва лу з ве ли кою радістю. Те, що Бог зро бив
для Да ви да, зро бить і для те бе. Віруй у Гос по да.
Він має си лу звільни ти те бе від стра ху.
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По слу хай уваж но, що ска зав Ан гел Бо жий
Да ниїлові: «А він про мо вив до ме не: Не бійся, Да -
ниїле, бо від пер шо го дня, ко ли ти дав своє сер -
це, щоб зро зуміти видіння, і щоб упо ко ри ти ся
пе ред ли цем тво го Бо га, бу ли по чуті сло ва твої,
і я прий шов ра ди твоїх слів (відповісти тобі)»
(Дан. 10:12). Ди я вол пе ре ко ну ва ти ме, що Бог не
чує твоїх мо ли тов і не відповість на них.
Пам’ятай, що Сло во Бо же — меч Ду ха (Еф. 6:17).

- олС иж ер еБ .аг ор ов шєаг ам ер еп ит меч ем миЦ
во у своєму серці, розмірко вуй над ним удень і
вночі. Тільки ко ли знаєш йо го, ти змо жеш
розпізна ти брех ню са та ни. Сповідуй Сло во Бо же,
і Во но при ве де те бе до пе ре мо ги.

Мож ли во, ти боїшся го во ри ти з ти ми, хто
- ен вепв ит ,ов ил жоМ .іттиж умєовт у уд алв єам

ний, що не змо жеш пе ре мог ти об ста ви ни, що
скла ли ся. Тоді по слу хай сло ва Ісу са: «А ко ли вас
во ди ти муть до си на гог, і до урядів, і до влад, не

- ов ог ощ ич ит адівопдів ощ оба кя ,яс ет йуб рут
ри ти, Дух бо Свя тий вас на вчить тієї го ди ни,
що потрібно ка за ти!» (Лк. 12:11,12, TLB).

Ко ли ти відчу ваєш, що го то вий зда ти ся, по -
вто рюй Пса лом 22:1–6 (ВКЯ). Не хай він ста не
твоїм сповідан ням віри в Гос по да, Йо го
підтрим ку і тур бо ту. 

- од ен в ум от ,рит с аП йім от — ьдоп соГ«
стат ку не бу ду, на па со вись ках зе ле них осе лить
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ме не, на ти хую во ду ме не за про ва дить! Він ду -
шу мою віджив ляє, про ва дить ме не ра ди Ймен ня
Сво го по стеж ках спра вед ли во с ти. Ко ли я піду
хо ча б навіть до ли ною смерт ної те м ря ви, то не
бу ду бо я ти ся зло го, бо Ти при мені, Твоє жез ло й
Твій по сох во ни ме не втішать! Ти пе ре до мною
тра пе зу зго то вив при моїх во ро гах, мою го ло ву
Ти на ма с тив був оли вою, моя ча ша — то надмір
пит тя! Тільки до б ро й ми ло сер дя ме не су про во -
ди ти бу дуть по всі дні мо го жит тя, а я про бу ва -
ти му в домі Гос под нь о му довгі ча си!»

Вис но вок.
Стійте в сво боді!

У цій книжці я ділю ся з то бою тим, що ка же
Пи сан ня про Бо жу лю бов, про чу до ве май бутнє,
яке Гос подь за пла ну вав для те бе, про твою пра -
ведність у Христі та сво бо ду від стра ху. Всі ці
обіцян ки за пи са но в Біблії. І це — твій спа док як
слу жи те ля Бо жо го. Але тобі тре ба та кож зна ти,
що ди я вол на ма гається вкра с ти йо го в те бе. Він
хо че, аби ти по вер нув ся під яр мо гріха. Ось чо му
апо с тол Пав ло по пе ре д жає: «Хри с тос для волі
нас виз во лив. Тож стійте в ній та не підда вай -
те ся зно ву в яр мо раб ст ва!» (Гал. 5:1, ВКЯ).

Важ ливі скла дові пе ре мож но го хри с ти янсь ко -
го жит тя — це стійкість, терпіння, на по лег ливість,
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невідступність: «Тож не відки дай те відва ги своєї,
- еп рет мав оБ .ан ов уд ор ог ан ук ил ев єам об

ливість потрібна, щоб Бо жу во лю вчи ни ти й
»)ан вопс юен ьсит ид ол ос ан( юц интібо ит ян йирп

(Євр. 10:35,36).
яс вид ол ос ан ит бощ ,еч ох йин себ еН ок ьтаБ

спов на всім, що Він за без пе чив для те бе че рез
кров Ісу са. Будь впев не ним і ціле с пря мо ва ним.
За раз прий ми рішен ня, що ти ніко ли не відсту -
пиш. Сповідуй Сло во Бо же, до ки во но не ста не
ча с ти ною тво го єства. Завжди пам’ятай, що Бог
лю бить те бе і що в Йо го Слові — жит тя.

Пи сан ня ка же
Вступ. Сло во Бо же

Бог по слав Своє сло во та уз до ро вив ме не, і
уря ту вав ме не від руй ну ван ня та з хво ро би!
(Пс. 106:20).

Я бла жен (маю ща с тя, успіх, процвітан ня),
то му що я не жи ву за ра дою не спра вед ли вих лю -
дей (не слідую їхнім по ра дам, пла нам та меті),
не стою на до розі грішних, не си д жу в зібран нях

- ол ос ан ат ян наж аб ,ян нен гарп єом елА .вікіролз
да — пе ре бу ва ти в за коні Гос по да, бу ду ва ти на
ньо му своє жит тя (вчен ня, інструкції, прин ци пи
Бо га). Я постійно розмірко вую (вив чаю, за глиб -
лю юсь) над Сло вом удень та вночі. І я бу ду як
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де ре во, над вод ним по то ком по са д же не, що ро -
дить свій плід своєчас но, і що ли с тя не в’яне
йо го, і все, що я бу ду чи ни ти, бу де ща с тить ся
мені! (Пс. 1:1–3).

Кни га цьо го За ко ну не відійде від моїх уст,
але я бу ду розмірко ву ва ти над нею вдень та
вночі, щоб до дер жу ва ти чи ни ти все, що на пи са -
но в ній, бо тоді зроб лю щас ли ви ми до ро ги свої,
ро би ти му все з мудрістю, і тоді ща с ти ти ме
мені, ма ти му в усіх спра вах ве ли кий успіх (Iс.
Нав. 1:8).

Бож ду же близь ко до ме не Сло во, во но в ус -
тах моїх та в серці моїм, щоб ви ко ну ва ти Йо го
(Повт. Зак. 30:14).

Сло во Бо же ма ти ме та ку си лу в моїх ус тах:
по рожнім до Бо га во но не вер тається (не зро бив -
ши ніяко го впли ву), але зро бить, що Він по жа дав,
і бу де ма ти по во д жен ня в то му, на що Він йо го
по си лав! (Iс. 55:11).

То му що я відкри тим об лич чям, як у дзер ка -
ло, див лю ся на сла ву Гос под ню (у Сло во Бо же), я
постійно зміню ю ся в Йо го об раз від сла ви на
сла ву, як від Ду ха Гос под нь о го (2Кор. 3:18).

Сло во Бо же — то прав да, во но є істи на.
Ко ли я вив чаю та розмірко вую над ним, я
пізнаю прав ду, а прав да ме не вільним зро бить!
(Iв. 17:17; 8:32).
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 аж оБ воб юЛ
Але в цьо му всьо му я більш ніж пе ре мо жець у

Тім, Хто ме не по лю бив. Бо я пе ресвідчив ся (я
впев не ний), що ні смерть, ні жит тя, ні Ан го ли,
ні вла ди, ні те перішнє, ні май бутнє, ні си ли, ні
ви ши на, ні гли би на, ані інше яке створіння не
змо же відлу чи ти ме не від лю бо ви Бо жої, яка в
Христі Ісусі, Гос поді моїм! (Рим. 8:37–39).

Так бо Бог по лю бив ме не, що дав Си на Сво го
од но ро д же но го за ме не, щоб я, хто вірує
(довіряє, за ле жить, по кла дається) в Ньо го, не
зги нув (став втра че ним, за губ ле ним, пе ре жив
руй ну ван ня), але мав жит тя вічне (нескінчен не)
(Iв. 3:16).

…бо Отець лю бить Сам ме не за те, що я по -
лю бив Ісу са та й увіру вав, що Він вий шов від Бо га
(Iв. 16:27).

Я люб лю Ісу са, то му що маю та зберігаю за -
повіді Гос подні. І то му, що я люб лю Ісу са, ме не
по лю бить Йо го Отець, і Ісус по лю бить ме не, і
об’явить ся мені Сам (відкриється мені) (Iв. 14:21).

Я люб лю Гос по да, бо Він спо чат ку по лю бив
ме не (1Ів. 4:19).

Яка до ро га Твоя милість, о Бо же, і хо ва юсь
я в тіні Твоїх крил, по кла да ю чи надію на Те бе
(Пс. 35:8).
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Гос по ди, ви про бу вав Ти ме не та й пізнав моє
сер це, Ти знаєш сидіння моє та вста ван ня моє,
дум ку мою ро зумієш зда ле ка. До ро гу мою та ле -
жан ня моє виміряєш, і Ти всі путі мої знаєш, бо
ще сло ва не ма на моїм язиці, а вже, Гос по ди,
знаєш те все! Ото чив Ти ме не зза ду й спе ре ду, і
ру ку Свою на до мною по клав. Див не знан ня над
моє ро зуміння, ви со ке во но, я йо го не по до лаю!
Ку ди я від Ду ха Тво го піду, і ку ди я вте чу від Тво го
ли ця? Які до рогі мені ста ли дум ки Твої, Бо же, як
побільши ло ся їх чис ло, пе релічую їх, чис ленніші
во ни від піску! Як про бу д жу ю ся, то я ще з То бою
(Пс. 138:1–7; 17,18).

І про те Гос подь бу де че ка ти (надіятись,
праг ну ти, шу ка ти), щоб по ми лу ва ти ме не, і то -
му Він підійметь ся, щоб ми ло сер дя вчи ни ти
наді мною. Бо Гос подь — то Бог пра во суд дя: бла -
жен ний (щас ли вий, успішний, гідний за зд рощів)
я, то му що надію на Ньо го кла ду, шу каю і че каю,
праг ну Йо го (Йо го пе ре мо ги, люб’яз ності, лю бові,
ми ру, Йо го ра дості, Йо го спра вед ли вості,
незмінно го парт нер ст ва)! (Iс. 30:18).

Гос подь не ки не ме не си ро тою (не за ли -
шить без надії). Він при бу де до ме не! (Iв. 14:18).

…бо мій бать ко та ма ти моя ме не ки ну ли,
та Гос подь прий ме ме не (вси но вить як Своє
рідне ди тя)! (Пс. 26:10).
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Хри с тос че рез мою віру за меш кав (осе лив ся,
зро бив Своїм вла сним по меш кан ням) у моєму
серці, щоб я, за коріне ний і ос но ва ний в лю бові,
зміг зро зуміти зо всіма свя ти ми, що то ши ри -
на й до вжи на, і гли би на й ви ши на, і пізна ти
Хри с то ву лю бов, яка пе ре ви щує знан ня, щоб я
був на пов не ний вся кою по вно тою Бо жою
(Еф. 3:17–19).

Ісус по лю бив ме не, як Отець по лю бив Йо го,
то му я пе ре бу ваю в Йо го лю бові! Він має до ме не
найбільшу лю бов — ту, як хто свою ду шу по клав
би за друзів своїх (Iв. 15:9,13).

А Бог до во дить Свою лю бов до ме не тим, що
Хри с тос умер за ме не, ко ли я був ще грішним
(Рим. 5:8).

Маю в Ньо му відкуп лен ня кров’ю Йо го, про -
щен ня про вин, че рез ба гат ст во бла го даті Йо го
— Він ро зуміє ме не кра ще за всіх і знає, що най -

,яс ьтю ат их аз им лох й ир ог яс ьташ урз оБ
та милість Бо жа не відійде від ме не, і за повіт
Йо го ми ру не за хи тається, ка же мій ми ло с ти -
вець, Гос подь (Iс. 54:10).

Вірний Бог (гідний довіри, завжди ви ко нує
Свої обіцян ки, я за ле жу від Ньо го), що я че рез
Ньо го по кли ка ний до спільно ти Си на Йо го Ісу са
Хри с та, Гос по да на шо го (1Кор. 1:9).
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Бла го сло ви (про слав з по дя кою), ду ше моя,
Гос по да, і все ну т ро моє — свя те Ймен ня Йо го!
Бла го сло ви (про слав з по дя кою), ду ше моя, Гос по -
да, і не за бу вай за всі до б родійства Йо го! Всі про -
ви ни Мої (кож ну з них) Він про щає, всі не ду ги мої
(ко жен із них) вздо ров ляє. Від мо ги ли жит тя моє
Він виз во ляє, Він милістю та ми ло сер дям ме не
ко ро нує (Пс. 102:1–4).

Гос подь ба жан ня моє на си чає до б ром,
відно вить ся, мов той орел, моя юність! Гос -
подь чи нить прав ду та суд для всіх пе ресліду -
ва них. Ще д рий і ми ло серд ний Гос подь, дов го -
тер пе ли вий і ба га то ми ло с ти вий. Не завжди на
нас во ро гує, і не навіки за хо вує гнів. Бо як ви со ко
не бо стоїть над зем лею, ве ли ка та ка Йо го
милість до тих, хто боїться Йо го, як да ле кий від
за хо ду схід, так Він відда лив від нас наші про -
ви ни! Він ста вить ся до ме не як бать ко, жа лує і
по жалівся наді мною, то му що я  по ва жаю Йо го,
а милість Гос под ня від віку й до віку (Пс. 102: 5,6,
8,9, 11–13,17).

Милість ото чує ме не, лю бов з по до стат -
ком, то му що я надію свою по кла даю на Гос по да!
(Пс. 31:10).

Я бла го слов ля ти му Гос по да кож но го ча су,
хва ла Йо му завсіди в ус тах моїх, не зва жа ю чи на
те, що відбу вається! Ду ша моя бу де постійно хва -
ли ти ся Гос по дом, Йо го милістю та до б ро тою,
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хай це по чу ють слух няні, хто в роз ча ру ванні,
прий муть це в своє сер це, і не хай зве се лять ся!
Зо мною зве ли чуй те Гос по да і піднось те Ім’я
Йо го ра зом! Шу кав я був Гос по да, і Він оз вав ся до
ме не, і від усіх не без пек, від усіх моїх страхів

- аз й ог оьН од ьсет йад ялг ирП .вил ов зивен ем
сяєте, і не по со ром лять ся ваші об лич чя! Я взи вав,
і Гос подь йо го вис лу хав, і від усіх моїх бід йо го
виз во лив. Ан гол Гос подній та бо ром стає кру -
гом тих, хто боїться йо го, і виз во лює їх. Я ску -
ш ту вав і по ба чив, який до б рий Гос подь, я ба чив
яка бла жен на лю ди на, що надію на Ньо го кла де!
(Пс. 33:2–9, TLB).

Твоє май бутнє
- об рутс зер еч( іхил інд ісв ум он нед жуН

ваність у дум ках та по гані пе ред чут тя), але
то му, що я маю радісне сер це, в ме не до б ре на
серці, в ме не гос ти на постійно (не зва жа ю чи на
об ста ви ни) (Пр. 15:15).

Не мов би не віру вав я, що в країні жит тя я
по ба чу Гос поднє до б ро! Але надіюся я на Гос по -
да, бу ду силь ний, і хай бу де міцне моє сер це, і я
надіюся на Гос по да і че каю від Ньо го! (Пс.
26:13,14).

Я знаю, що Гос подні дум ки про ме не — дум ки
спо кою, а не зло, щоб да ти мені бу дучність та
надію (Єр. 29:11).
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Чо го, ду ше моя, ти су муєш, і чо го ти в мені не -
по коїшся? Май надію на Бо га, бо я Йо му бу ду ще
дя ку ва ти за спасіння Йо го, мо го Бо га! (Пс. 41:12).

А ця надія не за со ро мить і не роз ча рує ме не,
бо лю бов Бо жа ви ли ла ся в моє сер це Свя тим
Ду хом, да ним мені (Рим. 5:5).

Бо сон це та щит Гос подь, Бог! Гос подь дає
милість та сла ву, до б ра не відмов ляє мені, бо я в
не вин ності хо д жу (Пс. 83:12, ВКЯ).

Я пев ний то го, що Той, Хто в мені роз по чав
до б ре діло, ви ко нає йо го аж до дня Хри с та Ісу са
(Фил. 1:6).

Бо я Йо го тво ри во (руч на ро бо та, витвір),
ство ре ний в Христі Ісусі (пе ре ро д же ний) на
добрі діла, які Бог на пе ред при го ту вав (за зда -
легідь за пла ну вав), щоб я в них пе ре бу вав (жив
гар ним, на си че ним до б ром жит тям, яке Бог
за пла ну вав та за без пе чив для ме не) (Еф. 2:10).

Для кож ної спра ви є час і ме та, і на вся ке
там діло. То му я по ко рюсь під міцну Бо жу ру ку,
щоб Він ме не Сво го ча су по ви щив (Екл. 3:17),
(1Петр. 5:6).

Бо ще на умов ле ний час це видіння, і
приспішає кінець, і не об ма не. Як що б про тяг ну -
лось, че кай йо го із терпінням, бо во но кон че
прий де, не спізнить ся (Ав. 2:3, TLB).
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Я, хто прибіг прий ня ти надію, що ле жить
пе реді мною, маю потіху міцну. Надія, що я маю,
для душі моєї як кот ви ця, міцна та без печ на
(Євр. 6:18,19).

Я не бо юсь, бо впев не ний і знаю, що все
до по ма гає мені на до б ре, бо я люб лю Бо га, та
по кли ка ний Йо го по ста но вою (Рим. 8:28).

Мій Бог мо же зро би ти знач но більш над усе,
чо го я про шу або ду маю, си лою, що діє в мені
(незрівнян но більше від на ших найбільших про хань,
мо ли тов, ба жань, ду мок, надій, мрій) (Еф. 3:20).

- еч анз ирп иш вуб ,мецмєок дапс ватс я міН У
ний на пе ред по ста но вою То го, Хто все чи нить
за ра дою волі Своєї (Еф. 1:11).

Кни га цьо го За ко ну не відійде від моїх уст,
але бу ду розмірко ву ва ти вдень та вночі, щоб
до держу ва ти чи ни ти все, що на пи са но в ній, бо
тоді зроб лю щас ли ви ми до ро ги свої, і тоді бу де
ща с ти ти мені (Iс.Нав. 1:8).

Бож ду же близь ке до ме не Сло во, во но в ус -
тах моїх та в серці моїм, щоб ви ко ну ва ти йо го
(Повт.Зак. 30:14).

Так бу де і Сло во Бо же, що ви хо дить із уст
моїх, ма ти си лу в моєму житті: по рожнім во но
не вер тається (без то го, щоб ство ри ти ефект,
без ко ристі), але зро бить, що Він по жа дав, і
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бу де ма ти по во д жен ня в то му, на що Він йо го
по си лав (Іс. 55:11).

То му що я відкри тим об лич чям, як у дзер ка ло,
див лю ся на сла ву Гос под ню, я зміню юсь в той же
об раз від сла ви на сла ву, як від Ду ха Гос под нь о го
(2Кор. 3:18).

Я не сто су юсь до віку цьо го, але пе реміню юсь
відно вою мо го ро зу му, щоб пізна ти мені, що то є
во ля Бо жа, до б ро, приємність та до с ко налість
(Рим. 12:2).

…що мені Бог за хотів по ка за ти, яке ба гат -
ст во сла ви цієї таємниці між по га на ми, а во на
— Хри с тос у мені, надія сла ви! (Кол. 1:27).

Як Бог, я кли чу неісну ю че як існу ю че, я про -
го ло шую, що я на ле жу до ви б ра но го ро ду, я свя -
щен ст во царсь ке, на ле жу до на ро ду свя то го, я
власність Бо жа, щоб звіща ти чес но ти То го,
Хто по кли кав ме не із те м ря ви до див но го світла
Сво го (Рим. 4:17), (1Петр. 2:9).

Він зми ло сер дить ся наді мною, як зми ло сер д -
жується чо ловік над си на ми своїми, що слу жать
йо му, то му що я Бо жа власність (Мал. 3:17).

Як апо с тол Пав ло, я не вва жаю, що до сяг нув.
Та тільки за бу ва ю чи те, що по за ду, і спіша чи
до то го, що по пе ре ду, я же нусь до ме ти за
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на го ро дою ви со ко го по кли ку Бо жо го в Христі
Ісусі (Фил. 3:13,14).

Я не бу ду зга ду ва ти вже про ми ну ле, і про
давнє не бу ду ду ма ти! Він зро бить но ве, во но
те пер ви ро с те. Він зро бить для ме не до ро гу в
сте пу, а в пу с телі річки для ме не (Iс. 43:18,19).

Я на ле жу Бо гові, то му Він сти рає про ви ни мої
ра ди Се бе, а гріхів моїх не пам’ятає! (Iс. 43:25).

Я надію скла даю на Гос по да, то му си ла моя
відно вить ся, кри ла підіймуть ся, я бу ду не мов ті
ор ли, бу ду біга ти і не по том лю ва ти ся, бу ду хо -
ди ти і не сто млю ва тись! (Iс. 40:31).

Я пев ний, що Бог має си лу й ви ко на ти те, що
обіцяв (Рим. 4:21).

Твоя пра во та у Христі
Для моєї ко ристі То го, Хто не відав гріха, Бог

учи нив за ме не гріхом, щоб став я Бо жою прав дою
в Нім (я ви прав да ний, і те пер маю пра вильні сто -
сун ки з Ним, по Йо го ми лості)! (2Кор. 5:21).

Як Ім’я Твоє, Бо же, так сла ва Твоя аж по
кінці землі, спра вед ли во с ти (прав ди) по вна пра -
ви ця Твоя! (Пс. 47:11).

Він ме не ут вер дить (вста но вить, дасть
мені си лу, га ран тує мою пра ведність; Він бу де
моїм за ру чен ням в усіх не га раз дах) до кінця
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не по вин ним бу ти дня Гос по да на шо го Ісу са
Хри с та! (1Кор. 1:8).

Бла жен ний (успішний, щас ли вий, процвітає
ду хов но (у стані но во на ро д же ної ди ти ни від Бо -
га, яка радіє і на со ло д жується Йо го милістю та
спасінням) я, хто го лод ний та спраг не ний прав -
ди (пра виль ної по зиції пе ред Бо гом), бо Бог
повністю за до воль нить ме не, я на го до ва ний
бу ду (Мт. 5:6).

Сво го тя га ря по клав (пе ре клав, віддав) я на
Гос по да, і ме не Він підтри має, Він ніко ли не дасть
за хи та ти ся (впа с ти, відійти) пра вед но му!
(Пс. 54:23).

Біблія на пи са на для мо го бла га та кож, щоб я
пізнав, що маю пра ведність, і залічить ся й мені,
що вірую в То го, Хто вос кре сив із мерт вих Ісу са,
Гос по да на шо го (Рим. 4:24).

Отож, ви прав дав шись (про го ло си ти не вин -
ним, ви прав да ти, бу ти в пра виль них сто сун ках
із Бо гом) вірою, я маю мир із Бо гом че рез Гос по да
на шо го Ісу са Хри с та (Рим. 5:1).

Бла женні (щас ливі, успішні) по мені бу дуть
мої діти, то му що я пра вед ний і хо д жу у своїй
не по вин ності! (Пр. 20:7).

Спасіння моє від Гос по да, Він моя твер ди ня за
час ли холіття, то му що я пра вед ний (Пс. 36:39).
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ен ,ен ем ан ед уб ан ел борз ощ ,яорбз ан доЖ
ма ти ме успіху, і кожнісінько го язи ка, який ста не
зі мною до су ду, осу д жу. Це спад щи на моя як Гос -
под нь о го ра ба, моє оп рав дан ня від Бо га! (Iс. 54:17).

Очі Гос подні на мені, уші ж Йо го на мій зойк,
то му що я пра вед ний. Ко ли я кли чу, то ме не чує
Гос подь, і з усіх утисків моїх виз во ляє ме не, то му
що я пра вед ний. Ко ли ба га то ли хо го для ме не,
виз во ляє Гос подь ме не від усіх не га раздів та бід.
Гос подь виз во лить ду шу мою, і вин ним я не бу ду,
бо вда ю ся до Ньо го, то му що я слу жу Бо гу! (Пс.
33:16,18,20,23).

Бу ду міцно по став ле ний прав дою, ста ну
да ле ко від ути с ку, бо не бо я ти мусь, і від стра ху,
бо до ме не не збли зить ся він (Iс. 54:14).

Я без печ ний, не мов той лев чук, то му що я
пра вед ний, спра вед ли вий (без ком промісний)
(Пр. 28:1).

Бо я маю не та ко го Пер во свя ще ни ка, що не
- уб орп ив ела ,мїом мят с об алс ит ав учвіпс иб гім

ва но го в усь о му, подібно до ме не, окрім гріха.
- ог алб ул отс ерп од юог авдів з юап утс ирп жотО

даті, щоб прий ня ти милість та для своєчас ної
до по мо ги знай ти бла го дать (у пра виль ний час,
са ме тоді, ко ли я її по тре бую) (Євр. 4:15, 16).
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Тож тим більше вря ту юсь Ним від гніву те -
пер, ко ли кров’ю Йо го я ви прав да ний (Рим. 5:9).

Бла жен (щас ли вий, успішний, гідний за зд -
рості) я, що за ра дою не спра вед ли вих не хо д жу
(не жи ву за їхніми по ра да ми, пла на ми та ме -
тою), і не стою (зби ра юсь діяти у цьо му на -
прямі) на до розі грішних, і не си д жу (спокійно
відпо чи ваю) на сидінні злоріків, та в За коні Гос -
поднім (прин ци пах, інструкціях, вченні Бо жо му)
моя на со ло да, і про За кон Йо го вдень та вночі я
розмірко вую! І я бу ду, як де ре во, над вод ним
по то ком по са д же не, що ро дить свій плід
своєчас но, і що ли с тя не в’яне йо го, і в усіх
спра вах бу де ща с тить ся мені! (Пс. 1:1–3).

Кни га цьо го За ко ну не відійде від моїх уст,
але бу ду роз ду му ва ти про неї вдень та вночі,
щоб до дер жу ва ти чи ни ти все, що на пи са но в
ній, бо тоді зроб лю щас ли ви ми до ро ги свої, і
тоді бу де ща с ти ти мені (Iс.Нав. 1:8).

Гос поднє Ім’я — силь на ба ш та: як пра вед -
ний, я вте чу до неї і бу ду без печ ний (Пр. 18:10).

У День Хри с та я як пра вед ний, бу ду цвісти в
йо го дні, і ма ти спокій ве ли кий, аж по ки світи -
ти ме місяць (Пс. 71:7).

Оце за повіт, що йо го вста но вив Бог зі мною,
За ко ни свої Він дав в моє сер це, і в моїх дум ках
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на пи сав їх. А моїх гріхів та не спра вед ли во с тей
моїх Він більш не зга дає!

А де їхнє відпу щен ня, там не ма вже жерт во -
при но шен ня за гріхи (Євр. 10:16–18).

Я маю по вну сво бо ду та відва гу вхо ди ти до
свя тині кров’ю Ісу со вою, но вою й жи вою до ро -
гою, яку для ме не об но вив Він че рез завісу, цеб то
че рез тіло Своє (Євр. 10:19,20).

Для моєї ко ристі То го, Хто не відав гріха,
Бог учи нив за ме не гріхом, щоб став я Бо жою
прав дою в Нім (я ви прав да ний і маю пра вильні
сто сун ки із Ним, по Йо го ми лості!) (2Кор. 5:21).

Пе ре мо га над стра хом
- шуд ол ам( ух артс ах уд гоБ інем вад ен оБ
- юл і ,ил ис ела ,)віхартс хинзір ,автзуг я об ,ітсон

бо ви, і здо ро во го ро зу му, дис ципліни та са мо -
кон т ро лю (2Тим. 1:7).

Шу кав (праг нув) я був Гос по да (по тре бу вав
ав то ри те ту Йо го Сло ва), і Він оз вав ся до ме не, і
від усіх не без пек (страхів) ме не виз во лив (Пс. 33:5).

Я не доз во лю, щоб моє сер це три во жи лось,
ані ля ка лось (не тре ба бо я тись, тремтіти від
стра ху) (Ів. 14:27).

То го дня, ко ли страх об гор тає ме не, я надію
на Те бе кла ду, я в Бозі хва ли ти му сло во Йо го, на
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Бо га надію кла ду, й не бо ю ся, що тіло учи нить
мені? (Пс. 55:4,5).

Мені не має чо го бо я тись, зі мною Бог, і не
стра шу ся, бо Він Бог мій! Він до по мо же мені,
так, Він три має міцно ме не. Зміцнить Він ме не,
і мені по мо же, і пра ви цею прав ди Своєї ме не
підтри має (Іс. 41:10).

Сам бо Бог ска зав: Я те бе не по ки ну, ані не
відступ лю ся від те бе (Я ніко ли, ніко ли, ні за яких
об ста вин не за ли шу те бе без надії та до по мо ги,
не доз во лю тобі про гра ти, впа с ти. За спо кой ся, Я
три маю те бе! За пев няю, що не за ли шу)! То му то
я сміли во ка жу: Гос подь мені помічник, і я не зля ка -
юсь ніко го: що зро бить лю ди на мені? (Євр. 13:5,6).

Гос подь, Бог мій, дер жить ме не за пра ви цю
й го во рить до ме не: Не бійся, Я тобі по мо жу!
(Іс. 41:13).

І знаю, що мені, хто лю бить Бо га, хто по -
кли ка ний Йо го по ста но вою, усе до по ма гає на
до б ре (Рим. 8:28).

Ка же Гос подь, що ство рив ме не: Не бійся, бо
Я те бе ви ку пив, Я по кли кав ім’я твоє, Мій ти!
Ко ли пе ре хо ди ти меш че рез во ди, Я бу ду з то -
бою, а че рез річки — не за топ лять те бе, ко ли
бу деш огонь пе ре хо ди ти, не по пе чеш ся, і не бу де
па ли ти те бе йо го по лум’я. Бо Я Гос подь, Бог твій,
Свя тий Ізраїлів, твій Спа си тель! (Іс. 43:1–3).
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Я не бу ду бо я тись, то му що страх му чить.
Замість цьо го я бу ду мужнім, відваж ним та
сміли вим, щоб ма ти до ступ (вільний до ступ без
стра ху і пе ре шкод) до Бо га у надії че рез віру в
Ньо го. Я не бу ду слаб ким, роз ча ро ва ним че рез
страх (1Ів. 4:18, Еф. 3:12,13). 

Бог для ме не охо ро на та си ла (силь ний та
стійкий до спо кус), до по мо га в не до лях, що ча с -
то трап ля ють ся, то му я не ля ка ти мусь, як тря -
сеть ся зем ля, і ко ли го ри зсу ва ють ся в сер це
морів! (Пс. 45:2,3).

Я бу ду силь ним, мужнім та ду же відваж ним.
Я не бу ду бо я тись, бо Гос подь Бог мій зі мною в
усь о му, всю ди, де я бу ду хо ди ти (Іс.Нав. 1:9).

Я не бу ду бо я тись, бо ось око Гос поднє на
мені, бо я по ва жаю Йо го, я надію на милість Йо го
по кла даю (Пс. 32:18).

Я не бу ду тур бу ва тись та жу ри ти ся про
за в т рашній день, бо за в т ра за се бе са мо по кло по -
четь ся. Кож ний день має до сить своєї тур бо ти!
(Мт. 6:34).

Я не бо ю ся, то му що со ро му не знаю, і не
со ром люсь, бо не бу ду за сти д же ний, бо 

про со ром сво го юнацтва за бу ду, а гань би
удівства сво го не бу ду вже пам’ята ти!.. Бо Муж
мій, Тво рець твій, Гос подь Са ва от йо му Ймен ня,
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а мій Ви ку пи тель Свя тий Ізраїлів, Він Бо гом
усієї землі бу де зва ний! (Іс. 54:4,5).

Ко ли в ме не є спо ку са впу с ти ти страх у
своє сер це, я ка жу собі: Будь міцним, не ля кай ся!
Ось мій Бог, по мста прий де, як Бо жа відпла та,
Він прий де й спа се ме не! (Іс. 35:4).

Я не бо юсь, то му що Бог дав мені за ба гат -
ст вом сла ви Своєї си лою зміцни ти ся че рез Ду ха
Йо го в чо ловікові внутрішнім (Він Сам пе ре бу -
ває в мені) (Еф. 3:16).

об ,я’мІ ог оЙ ит ис ондіп і ит ив алс уд уб Я
шу кав я був Гос по да, і Він оз вав ся до ме не, і від усіх
не без пек (страхів) ме не виз во лив (Пс. 33:5, TLB).

Я не бо ю ся, бо стра ху не має в лю бові, але до -
с ко на ла лю бов (по вна, за вер ше на) про га няє
страх геть, бо страх має му ку. Я не бо ю ся, бо
вдо с ко на лю юсь в лю бові (зро с таю в лю бові до
по вної до с ко на лості) (1Iв. 4:18).

Гос подь моє світло й спасіння моє, ко го бу ду
бо я тись? Гос подь — то твер ди ня мо го жит тя,
ко го бу ду ля ка тись? Бо Він за хо ває ме не від дня
не ща с тя в Своїй скинії, схо ває ме не по таємно в
Своєму на меті, на ске лю ме не про ве де! А те пер
підне сеть ся моя го ло ва по над во ро га ми моїми
навко ло ме не, і я в Йо го скинії бу ду при но си ти
жерт ви при відзву ках сурм, і я бу ду співа ти та гра -
ти Гос по дові у ве ликій ра дості! (Пс. 26:1,5,6, TLB).
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Я не бу ду бо я тись, бо від пер шо го дня, ко ли я
дав своє сер це, щоб зро зуміти видіння, і щоб

- оп ил уб ,аг оБ ог овт мец ил дер еп яс ит ир ок опу
чуті сло ва мої, і Бог по слав Ян го ла, який прий шов
ра ди моїх слів (відповісти мені) (Дан. 10:12).

А ко ли во ди ти муть ме не до урядів і до влад,
не бу ду тур бу ва ти ся, як або що відповіда ти чи
що го во ри ти, Дух бо Свя тий на вчить ме не тієї
го ди ни, що потрібно ка за ти! (Лк. 12:11,12, TLB).

Гос подь — то мій Па с тир, то му в не до -
стат ку не бу ду, на па со вись ках зе ле них осе лить
ме не, на ти хую во ду ме не за про ва дить! Він ду -
шу мою віджив ляє, про ва дить ме не ра ди Ймен ня
Сво го по стеж ках спра вед ли во с ти. Ко ли я піду
хо ча б навіть до ли ною смерт ної те м ря ви, то не
бу ду бо я ти ся зло го, бо Ти при мені, Твоє жез ло й
Твій по сох во ни ме не втішать! Ти пе ре до мною
тра пе зу зго то вив при моїх во ро гах, мою го ло ву
Ти на ма с тив був оли вою, моя ча ша — то надмір
пит тя! Тільки до б ро й ми ло сер дя ме не су про во ди -

ум ит ав уб орп я а ,ят тиж ог ом інд ісв оп ьтуд уб ит
в домі Гос под нь о му довгі ча си! (Пс. 22:1–6, ВКЯ).
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Будь впев не ним!
Хри с тос для волі ме не виз во лив. Тож я

сто я ти му в ній та не піддам ся зно ву в яр мо
раб ст ва! (Гал. 5:1).

Я не відки ну відва ги своєї, бо має ве ли ку на -
го ро ду во на. Бо мені тер пе ливість потрібна,
щоб Бо жу во лю вчи ни ти й прий ня ти обітни цю
(на со ло ди тись нею спов на) (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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Iншi книги Джойс Майєр

Час змiн

Все тiльки починається

Говорити, щоб побачити

Коли ж, Господе, коли?

Лiки вiд нудьги

Не просто слова

Eмоції друг або ворог?
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